Imagetext / Arbeitgebervorstellung
Seit 1986 verfolgen wir das Ziel Menschen in Arbeit zu bringen und diese Leidenschaft leben wir bis heute. Als
zuverlässiger und kompetenter Partner in einer sich stets verändernden Arbeitswelt begleiten wir Sie, in Ihre neue
berufliche Zukunft. EISEN Personal-Service steht als Familienunternehmen mit Tradition für persönliche und individuelle
Betreuung sowie für eine attraktive und faire Bezahlung nach iGZ/DGB Tarif mit vielen Sonderleistungen. Nutzen Sie die
Chance ein Teil der EISEN-Familie zu werden und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung!

kierowca ciężarówki (m/w/d) Bayern
(56)
Standort: Würzburg

Anstellungsart(en): Vollzeit

Beschäftigungsbeginn: 15.09.2019

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung
Od września 2019 poszukiwani kierowcy (k/m) cieżarowki do pracy bezpośrednio w firmie Logistycznej-miejsowość
Würzbürg ( okolice Nürnberg ) oraz region niemiec.
Twoje zadania :
Dostarczasz i odbierasz przesyłki od naszych partnerów biznesowych
Dostarczasz produkty i towary w ruchu regionalnym
Jesteś odpowiedzalny za załadunek/rozładunek oraz zabezpieczenie ładunku
Jesteś odpowiedzialny za niezawodny i bezpieczny przewóz ładunku
Jesteś pierwszą osobą w kontacie z klientem i dostawcą
Prezentujesz wartości firmy logistycznej i przyczyniasz się do jej sukcesu

Twoj Profil :
Masz doświadczenie jako kierowca ciągnika siodłowego
Posiadasz prawo jazdy klasy CE oraz uprawnienia kierowcy zawodowego (kod 95 )
Jesteś odporny fizycznie a także potrawisz samodzielnie pracować
Posiadasz podstawy j. niemieckiego
Jesteś zorientowany na należytą obsługę klienta oraz rzetelny w wykonywanej przez siebie pracy

Oferujemy :
Bezpośrednie zatrudnienie w niemieckiej firmie logistycznej- rejonie Nürnberg ( Würzburg)
Opiekę polskiego dysponenta oraz pomoc w organizacji wyjazdu do niemiec
4 tygodniowe szkolenie kwalifikacyjne oraz dwutygodniowę praktykę w zakladzie pracy
Kurs języka niemieckiego ( do 40 tygodni /w zależności od początkowych umiejętności językowych)
Punktualne wynagrodzenie zgodne z wynikami pracy oraz dodatki w formie diet
Odzież robocza

Kontaktdaten für Stellenanzeige
Haben Sie weitere Fragen? Ich bin gerne für Sie da:

Paulina Pelka
Telefon: 0371/233744-54
WhatsApp: +4916090981021
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 Entgeltgruppe: 3

