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Водій категорії С + Е / машиніст. Компанія Revis. Робота в Празі
Опис вакансії:
Приймемо водія категорії С+Е/машиніста. Середня з/п 23 000 крон. Можливість додаткового
заробітку. Забезпечуємо житлом. Візова підтримка

Заробітна платня, фінансові умови:
зарплата водія категорії С + Е / машиніста - 125 крон на годину
середня з/п от 23 000 крон
надаємо робочий одяг і захисне спорядження
в разі необхідності - забезпечуємо проживання

Посадові обов'язки:
перевезення збірних вантажів по об'єктах
ремонт і реконструкція зовнішніх трубопроводів
виконання простих складальних робіт
співробітництво на більш складних будівельних роботах
експлуатація простих землерийних машин
очищення та технічне обслуговування машин і устаткування

Ми вимагаємо:
досвід роботи водій категорії С + Е / машиніст - необхідність
водійське посвідчення C + E (водіння вантажного автомобіля з причепом)
хороший фізичний стан здоров'я, відсутність судимості
самостійність, відповідальність і спритність в роботі
комунікація чеською мовою
дотримання правил техніки безпеки і технологічних процедур на робочому місці

Ми пропонуємо:
довгострокова робота в Чехії
іноземцям забезпечуємо легальне працевлаштування в Чехії по робочій карті, а також
за короткостроковими дозволом на роботу
стабільне робоче місце в компанії Revis - робота в Празі
можливість укладення трудового договору, в цьому випадку забезпечуємо медичним і
соціальним страхуванням, з відрахуваннями в пенсійний фонд
надаємо підтвердження про забезпечення житлом, необхідне для оформлення дозволу
на тимчасове або довгострокове перебування іноземців та громадян ЄС на території
Чехіїи
приступити до роботи на позицію водій категорії С + Е / машиніст можна відразу або по
домовленості

Харчування:
власне

Графік роботи:
ПО-ПТ, від 7:00 до 15:00 годин
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можливість працювати понаднормово та 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:
v.romanova@workintense.eu

Mapa místa výkonu práce:
Výpadová 317/19, 153 00 Praha 16
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