Ridic kamionu CE (m/w/d) Nemecko
(79)
Standort: Nürnberg

Anstellungsart(en): Vollzeit
Arbeitszeit: 40 - 50 Stunden pro Woche
Beschäftigungsbeginn: 21.09.2019

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung
Hledáme pro naše klienty v Nürnberg a Würzburg řidiče národní/ mezinárodní kamionové dopravy.
Momentálně přijímáme pro bavorské spediční firmy řidiče sk. C+E jak na národní, tak i mezinárodní dopravu. Jedná se o
Direktvermittlung/ přímé zprostředkování práce.
Nástup možný od 09/ 2019.

Požadujeme:
Řidičský průkaz sk. C+CE
Profesní průkaz + digitální karta
Praxi v oboru výhodou, nikoliv podmínkou (je možné absolvovat školení)
Základní ADR výhodou, nikoliv podmínkou
Základní znalost němčiny nebo dalších jazyků výhodou

Nabízíme:
Převzetí německou spediční firmou do kmene hned od začátku
Měsíční mzdu 2.500 - 2.800 € + diety (dohodou při pracovním pohovoru)
Osobní podpora v českém jazyce (při přihlášení, s pojišťovnou, s hledáním ubytování, …)
V případě zájmu je možné absolvovat na začátku školení (v rámci pracovní smlouvy)
Nabídka kurzů němčiny (doprovodně, pátek/ sobota)
Výběr firmy bude přizpůsoben přáním uchazeče

Těšíme se na Vaše životopisy v českém, německém nebo anglickém jazyce! Podrobné informace Vám rádi poskytneme
mailem nebo telefonicky na +49 371 23 37 44 52.

Eisen Personal Service je personální agentura se sídlem v Norimberku a hledá motivované a odhodlané zaměstnance, kteří
hledají zajímavá pracovní místa s německými společnostmi v regionu. Zajistíme Vám práci rychle a spolehlivě, vše na
německou smlouvu. U všech našich klientů je možnost převzetí do kmene. V naší pobočce v Chemnitz mluvíme česky.
Hledáme především kvalifikované zaměstnance v technických oborech na pozice jako zámečník, elektrikář, zkušební
technik, mechanik, mechatronik, svářeč, telekomunikační technik apod. Vítáme iniciativní žádosti o práci!

Kontaktdaten für Stellenanzeige
Haben Sie weitere Fragen? Ich bin gerne für Sie da:
Kristyna Lamblova
Telefon: 0371/233744-52
WhatsApp: +4915162860186
E-Mail: jobs.chemnitz@eisen-services.com

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass postalische Bewerbungen aus organisatorischen Gründen nicht zurückgesendet
werden können.

Abteilung: Logistik
Art(en) des Personalbedarfs: Neubesetzung
Tarifvertrag: iGZ

