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Lakiernik samochodowy

Mondi Polska od 2002 roku oferuje pracę na terenie Niemiec (nr lic. 7268). Każdy z 22 oddziałów, które
działają na terenie Polski i Niemiec, dokłada codziennych starań, aby zapewnić najlepszą opiekę dla
naszych pracowników za granicą. Aktualnie dla naszego Klienta – międzynarodowej firmy z branży
metalurgicznej poszukujemy osób na stanowisko: LAKIERNIK SAMOCHODOWY Miejsce pracy:
Löhne (Niemcy)
Obowiązki: przygotowanie powierzchni do lakierowania, lakierowanie
elementów nowych samochodów, renowacja starych samochodów. Wymagania: doświadczenie w
pracy na stanowisku lakiernika samochodowego, komunikatywna znajomość języka niemieckiego,
czynne prawo jazdy kategorii B + mile widziane własne auto na wyjazd, gotowość do pracy w systemie
zmianowym. Oferujemy: Stawkę godzinową 11 €/h brutto i dietę dzienną 35 € netto, Zatrudnienie
na niemieckiej umowie o pracę na czas nieokreślony (z wszystkimi niemieckimi świadczeniami
socjalnymi), Jasne warunki zatrudnienia oraz wynagrodzenia, terminowe przelewy, możliwe zaliczki,
Zakwaterowanie zarezerwowane przez Firmę, Opiekę Konsultanta firmy gotowego do pomocy w
dopełnieniu formalności związanych z podjęciem pracy na terenie Niemiec (dokumentacja, kontakt z
urzędami itp.).
Jesteś zainteresowany? Możesz przesłać swoją aplikację na adres
praca@mondi-polska.pl Masz więcej pytań? Jesteśmy dla Ciebie pod numerem telefonu od 8:00 do
16:00: +48 500 456 300. Interesują Cię inne oferty? Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi
ofertami na stronie internetowej: mondi-polska.pl
Nie czekaj i już dziś porozmawiaj z nami!
Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97
roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883. Zostałem
poinformowany/poinformowana, iż mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, a jej wycofanie jest
równie łatwe jak jej wyrażenie. Zostałem poinformowany/poinformowana, iż mogę wycofać zgodę w
dowolnym momencie, a jej wycofanie jest równie łatwe jak jej wyrażenie. Powyższa oferta pracy
dotyczy oferty pracy tymczasowej.
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