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Зварювальник. Фірма Bast. Робота в Чехії
Опис вакансії:
Приймемо зварювальника. 158 крон/год. Середня заробітна плата близько 34 000 крон.
Надаємо житло. Виплата авансів. Робочий одяг. Візова підтримка

Заробітна платня, фінансові умови:
заробітна плата зварювальника 158 крон/год.
заробітна плата близько 34 000 крон/міс.
надається робочий одяг
можливе забезпечення житлом
можливість виплати авансів після 10 відпрацьованих днів
оплачується медичне і соціальне страхування в тому числі і відрахування у
пенсійний фонд

Посадові обов'язки:
підготовка та проведення зварювальних робіт
робота з технічною документацією
фінальна шліфовка зварювального шва
контроль і обслуговування інструментів, зварювальних апаратів та відповідного
обладнання
проведення дрібних ремонтних робіт

Ми вимагаємо:
освіта за фахом зварювальника
досвід роботи на аналогічній позиції мін. 2 роки
дійсне посвідчення зварника
вміння працювати з технічною документацією
знання схем і креслень
посвідчення водія кат. В і С
чеська мова - обов'язково

Ми пропонуємо:
довгострокова робота в Чехії
стабільна робота в компанії Bast
робота на підставі трудової угоди. Є можливість укладення трудового договору
(оплачується медичне, соціальне та пенсійне страхування)
місце роботи: Моравске Будейовіце
надаємо підтвердження про забезпечення житлом, необхідне для оформлення дозволу
на тимчасове або довгострокове перебування іноземців на території Чехії
приступити до роботи на посаді зварювальника можна відразу або по домовленості

Харчування:
своє

Графік роботи:
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Пн – Сб, 10 годин на день
можливість працювати понаднормово у вихідні дні
Отправляя свое резюме, Вы даёте согласие на обработку Ваших персональных данных и их
хранение в базе данных компании с целью Вашего трудоустройства, в соответствии с
Законом § 12 и § 21 № 101/2000 Сб., с внесенными позднее изменениями. Это согласие
действует до момента отмены. В то же время, этим Вы признаете, что персональные данные,
размещенные в резюме, являются достоверными и точными.

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
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