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Помічник оператора
Опис вакансії:
До міжнародної логістичної компанії, яка надає послуги в Європі і Азії, приймемо працівників
на посаду: Помічник оператора. Місце роботи - Тухомєржіце, Прага - Захід. Можемо
забезпечити проживання. Пропонуємо довгострокове співробітництво. Заробітна платня від
70 до 80 крон/годину. Початок роботи на посаді Помічник оператора можливий відразу або за
домовленістю. Вакансія підходить для іноземців з постійним місцем проживання в Чехії і
громадян ЄС.

Заробітна платня, фінансові умови:
зарплата від 70 до 80 крон/годину
можливість понаднормової роботи

Посадові обов'язки:
маркування, штампування і упакування палетів
доставка товарів згідно замовлень
виконання завдань керівника

Ми вимагаємо:
досвід роботи на складі на посаді оператора - надається перевага
хороший фізичний стан, хороший зір
відсутність судимості
спритність, працьовитість
незалежність, надійність, відповідальність
готовність працювати позмінно

Ми пропонуємо:
постійну роботу в Чехії
можливість роботи на закладі підписання трудового договіру
4-денне навчання
місце роботи - Tuchoměřice, Середньочеській край (Прага - захід)
початок роботи можливий негайно
можемо забезпечити проживання.
надаємо підтвердження про забезпечення житлом, яке необхідне для оформлення
дозволу на тимчасове перебування іноземців, що шукають роботу в Празі, або роботу в
Чехії, та громадян країн ЕС

Графік роботи:
робота у 3 зміни: вранці, після обіду і нічні зміни з понеділка по п'ятницю
8-годинний робочий день
можливість 12-годинного робочого дня

Можливість виїзду до Чехії та місця роботи з місця постійного
проживання:
Пропонуємо послуги наших партнерів-водіїв, які здійснюють регулярні пасажирські
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перевезення з України до Чехії: +38 097 303 44 52 - Степан (Закарпатська обл.), +38
067 970 25 17 - Віктор (Центральна Україна)
Відправляючи своє резюме, Ви даєте згоду на обробку Ваших персональних даних і їх
зберігання в особистій 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.

Тип зайнятості:
Повна зайнятість

Тип трудового договору:
Угода про трудову діяльність

Освіта:
Середня школа

Місце роботи:
Praha - západ
Kontakt
Oksana Linertová

Номер телефону:
+420 777 790 633

Viber:
+420 777 790 633

E-mail:
o.linertova@workintense.eu

Skype:
maria.workintense
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