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Робочий - зовнішні роботи. Compass – виробництво басейнів. м.
Сенец, Словаччина. Довгострокова робота
Опис вакансії:
Приймемо робочого на зовнішні роботи. Заробітна платня від 800 євро за місяць. Забезпечуємо
робочим одягом. Бонуси. Забезпечуємо житлом біля місця роботи

Заробітна платня, фінансові умови:
початкова заробітна платня 4 євро/год. + бонуси за кваліфікацію
заробітна плата після набуття досвіду від 4,8 євро/год . + бонуси за кваліфікацію
середня заробітна плата від 800 євро
у повній мірі оплачуємо медичне та соціальне (в тому числі пенсійне) страхування
є можливість понаднормової роботи
забезпечуємо проживанням біля місця роботи
забезпечуємо робочим одягом, спеціальним взуттям та іншіми засобами
індивідуального захисту

Посадові обов'язки:
підготовка прес-форм басейнів до виробництва
участь у завантажувані басейнів на вантажні автомобілі
шліфувальні роботи корпусів басейнів
обрізання корпусів басейнів - Carbobrus
зовнішні роботи у відкритому приміщенні
догляд, чищення, обслуговування обладнання та робочих інструментів
контроль виконаної роботи
виконання різних ручних робіт згідно вказівок керівництва

Ми вимагаємо:
хороший фізичний стан, хороший зір,
здатність швидко вчитися новим технологіям
дотримання встановлених правил техніки безпеки на робочому місці
надійність, самостійність, відповідальність та працьовитість
відсутність судимості
бажання та зацікавленість працівника в довгостроковому працевлаштуванні

Ми пропонуємо:
довгострокова робота в Словакії
стабільна робота в компанії Compass - європейському лідерові у виробництві басейнів
сучасне робоче середовище та дружний колектив
місце роботи – місто Сенец, Словакія
робота на підставі угоди про трудову діяльність з можливістю підписання трудового
договору та повну зайнятість, у повній мірі оплачуємо медичне та соціальне (в тому
числі пенсійне) страхування
надаємо підтвердження про забезпечення житлом, яке необхідне для оформлення
дозволу на тимчасове перебування іноземців, які мають ПМЖ, та громадян країн ЕС
початок роботи на позиції робочого можливий одразу після співбесіди або по
узгодженню

Сторінка 1 з 2

Робочий - зовнішні роботи. Compass – виробництво басейнів. м. Сенец, Словаччин
Published on WORKMARKET (https://workmarket.net.ua)

Харчування:
власне

Графік роботи:
позмінна робота, денні та нічні зміни Пн. – Сб.
від 6:00 до 14:30 год., від 10:00 до 18:30 год.
можливість понаднормової роботи у вихідні дні
Zasláním Vašeho životopisu dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů a jejich uchování v
personální databázi společnosti za účelem získání zaměstnání pro Vaši osobu, v souladu se zákonem
§12 a §21 č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí až do jeho odvolání.
Současně tím potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.

Тип зайнятості:
Повна зайнятість

Тип трудового договору:
Трудовий договір
Kontakt
Nadiia Tokar

Номер телефону:
+420 724 519 870

Viber:
+420 724 519 870

E-mail:
n.tokar@workintense.eu

Mapa místa výkonu práce:
Poľná 4, 903 01 Senec, Slovensko
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