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Svářeč metodou MIG, MAG, TIG. Montpetrol. Práce v Česku, Hodonín
(při hranici se Slovenskem)
Popis pracovní nabídky:
Nabídka práce s ubytováním. Mzda od 180 Kč/hod., výdělek kolem 40 000 Kč. Dlouhodobé
zaměstnání. Zajištění pracovního oděvu. Možnost záloh, práce na HPP

Mzda, finanční podmínky:
mzda na pozici svářeče od 180 Kč/hod.;
výdělek kolem 40 000 Kč;
poskytujeme pracovní boty a montérky;
možnost záloh dle dohody;
zajišťujeme ubytování (cena cca 4 000 Kč).

Náplň práce:
práce ve výrobní hale, výroba součástek čerpadel z polotovarů a tyčoviny;
provádění svařovacích prací metodou MIG/MAG/TIG na základě technické dokumentace;
příprava ke svařování - bodování materiálu;
evidování dat o průběhu a výsledcích práce;
ošetření a údržba svařovacího stroje;
dodržuje základní povinnosti vyplývající ze ZP a pracovního řádu, dodržuje povinnosti dané
interními předpisy společnosti.

Požadujeme po budoucím zaměstnanci:
praxi na pozici svářeč Zk. 111, 141;
mezinárodní certifikát svářeče - výhodou;
znalost výkresové dokumentace;
zdravotní způsobilost;
samostatnost, zodpovědnost.

Nabízíme budoucímu zaměstnanci:
zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince;
dlouhodobá práce v Česku, Jihomoravský kraj;
cizincům zajistíme legální výkon práce na území České republiky formou získání
zaměstnanecké karty, nebo pracovního povolení a pracovního víza;
místo výkonu práce: Montpetrol, Hodonín (při hranici se Slovenskem), Jihomoravský kraj,
Česko;
práce na DPP (dohoda o provedení práce) nebo DPČ (dohoda o pracovní činnosti); možnost
uzavření pracovního poměru na plný úvazek - HPP;
práce s ubytováním v Česku;
poskytujeme potvrzení o zajištění ubytování, jenž je potřebné k vyřízení přechodného pobytu
pro cizince, kteří už mají trvalý pobyt nebo občanství EU;
nástup na pozici svářeče ihned nebo dle dohody.

Stravování:
vlastní.
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Pracovní doba:
jednosměnný provoz;
Po - Pá, 7:00 -17:00;
So - zkrácená pracovní doba.
Відправляючи своє резюме, Ви даєте згоду на обробку Ваших персональних даних та їх
зберігання в базі даних компанії з метою Вашого працевлаштування, відповідно до Закону §
12 і § 21 № 101/2000 Зб., з внесеними пізніше змінами. Ця згода діє до моменту скасування. У
той же час, цим Ви визнаєте, що персональні дані, розміщені в резюме, є достовірними і
точними.

Typ pracovního úvazku:
Plný pracovní úvazek

Druh pracovní smlouvy:
Pracovní smlouva
Kontakt
Ivanna Hryhorovych

Telefonní číslo:
+420 601 558 137

Viber:
+420 601 558 137

E-mail:
i.hryhorovych@workintense.eu

Skype:
Ivanna EW

Jízdenky na autobus po celé Evropě za snížené ceny:
+420 702 236 302
+380 683 495 992
email: bus@workintense.eu

Mapa místa výkonu práce:
Brněnská 3585/50b, 695 01 Hodonín
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