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Працівник на виробництві. Робота Прага - захід
Опис вакансії:
Приймемо працівника на виробництво. Середня з/п 24 000 крон. Безкоштовне проживання.
Робочий одяг. Підтримка в отримання робочої візи та дозволу на роботу

Заробітна платня, фінансові умови:
зарплатня працівника на виробництві 82 крон/год. + безкоштовне проживання
середній розмір зарплатні - 24 000 крон.
забезпечуємо робочим одягом і засобами захисту
для працівників за трудовим договором у повній мірі оплачуємо медичне, соціальне та
пенсійне страхування

Посадові обов'язки:
ручна робота
робота з тяжким вантажем
управління виробничим обладнанням і його поточне обслуговування, за потреби –
дрібний ремонт і механічний сервіс
забезпечення безперебійної роботи лінії, дотримання виробничих норм
пакування готової продукції
контроль якості продукції та упаковки
координація всієї виробничої лінії (у співпраці з майстром або старшим керівником)

Ми вимагаємо:
досвід роботи працівником на виробництві вітається
досвід управлінням навантажувачем VZV буде додатковою перевагою
готовність працювати позмінно
надійність, акуратність та відповідальність
відсутність судимості
хороший фізичний стан, добрий зір
готовність працювати на довгостроковій та короткостроковій основі
в разі потреби готовність працювати на схожій посаді

Ми пропонуємо:
іноземцям забезпечуємо легальне довгострокове працевлаштування в Чехії по робочій
карті, а також працевлаштування за короткостроковим дозволом на роботу
довгострокова і короткострокова робота в Чехії
безкоштовне навчання для працівників без досвіду
стабільне робоче місце на фірмі - відоме підприємство по виготовленню преміум кормів
для собак та кішок
сучасне виробниче середовище
місце роботи - Прага - захід
робота на основі трудової угоди, можливість укладання трудового договору
надаємо підтвердження про забезпечення житлом, необхідне для оформлення дозволу
на тимчасове або довгострокове перебування іноземців на території Чехії
приступити до роботи працівником на виробництві можна відразу або за домовленістю
дістатися до місця роботи можна автобусом 307, 308, 310, 311 від станції метро Злічин
(жовта лінія метро)
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Графік роботи:
двозмінний режим роботи (Пн – Нд)
1. 6:00-18:00 год.,
2. 18:00- 6:00 год.,
можливість працювати понаднормово і у вихідні дні

Можливість виїзду до Чехії та місця роботи з місця постійного
проживання:
Пропонуємо послуги наших партнерів-водіїв, які здійснюють регулярні пасажирські
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 з Вашої сторони. У той же час, цим ви визнаєте, що персональні дані, розміщені в
резюме, є достовірними і точними.

Тип зайнятості:
Повна зайнятість

Тип трудового договору:
Трудовий договір

Місце роботи:
Praha - západ
Kontakt
Daria Belokonenko

Номер телефону:
+ 420 720 976 917

Viber:
+ 420 720 976 917

E-mail:
d.belokonenko@workintense.eu

Skype:
Dasha Workintense
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Mapa místa výkonu práce:
Робота в Празі-захід. Česká republika, Praha-západ

Mapa místa ubytování:
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