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Працівник в м'ясний цех. Maso Čáslav. Робота в Чехії, 90 км. від
Праги. Можливе переоформлення робочих віз від інших
роботодавців, візова підтримка
Опис вакансії:
Робота в м'ясному цеху. Оплата від 140 крон/год, середня близько 28 000 крон в місяць.
Надаємо житло в Чехії. Оформлення чеської робочої візи

Заробітна платня, фінансові умови:
заробітна плата працівника м'ясного цеху від 140 крон/год;
середня з/п 28 000 крон в місяць;
надаємо житло (ціна близько 4 400 крон в місяць);
надаємо робочий одяг;
виплата авансів за домовленістю.

Посадові обов'язки:
обслуговування пакувальної машини, упаковка м'яса;
ручна робота, завантаження і вивантаження свинячих туш з холодильника;
допомога при обробці частини туш свинини (видалення шкіри і жиру);
підготовка товару до експедиції;
дотримання стандартів чистоти і гігієни на робочому місці.

Ми вимагаємо:
досвід в обробці м'яса - перевага;
дійсна санітарна книжка, яку можна коректувати за вступному медичному огляді;
дотримання на робочому місці встановлених правил техніки безпеки і санітарних норм;
готовність до фізичних навантажень (робота в приміщенні з температурою від 7 ° С
вище);
довідка про несудимість;
надійність, відповідальність;
зацікавленість в довгостроковому працевлаштуванні.

Ми пропонуємо:
безкоштовні вакансії, робота за кордоном;
робота в Чехії, при необхідності надаємо житло;
робочі візи - повна візова підтримка;
іноземцям забезпечуємо легальне довгострокове працевлаштування по робочій карті, а
також працевлаштування за короткостроковими робочими візами;
можливе переоформлення робочих віз від інших роботодавців;
місце роботи: «Maso Čáslav», місто Часлав (90 км від м Праги), Чехія;
робота на підставі угоди про трудову діяльність з можливістю підписання трудового
договору на повну зайнятість, медичне і соціальне (в тому числі пенсійне) страхування;
надаємо підтвердження про забезпечення житлом, необхідне для оформлення дозволу
на тимчасове або довгострокове перебування іноземців на території Чехії;
приступити на позицію працівника м'ясного цеху можна після співбесіди.

Харчування:
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за власний рахунок

Графік роботи:
однозмінний режим роботи;
Нд. - Ср. або Сб. - Чт., 8-12 годин на день в залежності від сезону.
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.

Тип зайнятості:
Неповний робочий день

Тип трудового договору:
Трудовий договір
Kontakt
Pletiuk Tetiana

Номер телефону:
+420 702 236 302

Viber:
+420 702 236 302

E-mail:
t.pletiuk@workintense.eu

Квитки на автобус по всій Європі за зниженими цінами:
+420 702 236 302
+380 683 495 992
email: bus@workintense.eu

Mapa místa výkonu práce:
Pod Nádražím 1796, 286 01 Čáslav
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