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Order picker ze znajomością języka angielskiego

Dogadasz się po angielsku i szukasz pracy za granicą na dłużej? Mamy dla Ciebie świetną ofertę pracy
jako Zbieracz zamówień w Holandii! Oferujemy pewne i atrakcyjne wynagrodzenie w euro, a
dodatkowo organizujemy dojazd do Holandii i zakwaterowanie na miejscu! Miejsce pracy: Cała
Holandia Czym będziesz się zajmować? - Zbieraniem zamówień przy użycia skanera Przygotowywaniem zamówień do wysyłki klientom i kontrolowaniem ich jakości Czego oczekujemy
od Ciebie? - Znajomości języka angielskiego - Dostępności na dłuższy okres Zobacz co zyskasz! Pewne, cotygodniowe wynagrodzenie w euro - Gwarantowany dodatek - 11% do każdej
przepracowanej godziny - Gwarantowany dodatek wakacyjny - 8% dochodów brutto - Rezerwę na
poczet urlopu - 10,43 % dochodów brutto - Umowę o pracę tymczasową na warunkach holenderskich Stabilność zatrudnienia potwierdzoną licznymi certyfikatami - Minimum formalności - Pakiet
pracowniczy (zakwaterowanie, dojazd do/z pracy, ubezpieczenie oraz odzież ochronna do pracy) Pomoc w zorganizowaniu transportu do Holandii - Stały dostęp do paska wypłat i planu pracy dzięki
aplikacji MyOTTO - Darmowy abonament Vodafone, abyś miał stały kontakt z rodziną i przyjaciółmi Możliwość rozwoju bezpośrednio w strukturach OTTO* OTTO Work Force to wynagrodzenie zawsze
na czas, gwarancja godzin i tylko najlepsze oferty, dopasowane do Twoich preferencji – Aplikuj i
zyskaj! *80% pracowników administracyjnych OTTO Work Force rozpoczęło swoją karierę od pracy
dla jednego z naszych Klientów. Prosimy wysyłać CV na adres: pracuj@ottopraca.eu W przesyłanych
aplikacjach prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w CV i załączonych dokumentach dla celów aktualnej i przyszłych rekrutacji, w tym
weryfikację prawdziwości tych dokumentów i zawartych w nich informacji.” Administratorem danych
osobowych jest OTTO Work Force Polska Sp. z o.o. z siedzibą na Bielanach Wrocławskich, ul.
Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (nr
2590). Dane osobowe będą przetwarzane dla celów aktualnej i przyszłych rekrutacji, a ich podanie jest
dobrowolne. Dane mogą być udostępniane potencjalnym pracodawcom, a także innym podmiotom
prowadzącym rekrutację. Informujemy o prawie wglądu do danych osobowych, ich poprawiania.
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