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OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO - praca w Niemczech

MONDI Polska Agencja Pracy Sp. z o.o. wchodzi w skład niemieckiej grupy kapitałowej, która od 2002
roku wspiera swych Partnerów biznesowych dostarczając im rozwiązania w zakresie pracy
tymczasowej, rekrutacji stałych i doradztwa personalnego. Mondi Polska jest wpisana do rejestru
podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia nr 7268. Aktualnie prowadzimy proces rekrutacyjny
na stanowisko: Operatora wózka widłowego Miejsce pracy: Niemcy, różne lokalizacje w zależności od
preferencji Wymagamy od Ciebie tylko 3 rzeczy: • Umiejętności obsługi wózka widłowego
potwierdzonego doświadczeniem (czołowych, bocznych, spalinowych, elektrycznych, gazowych – liczy
się każde doświadczenie), • Znajomości języka niemieckiego w stopniu min. komunikatywnym, • Auta
na wyjazd w celu zachowania mobilności na miejscu, W zamian za zaangażowanie otrzymasz od Nas: •
Stawkę podstawową rozpoczynającą się od 10,13 € brutto + dietę do każdego dnia pracy w zależności
od doświadczenia i poziomu znajomości języka niemieckiego, • Umowę o pracę na warunkach
niemieckich na czas nieokreślony, którą podpisujemy jeszcze przed wyjazdem za granicę, •
Ubezpieczenie niemieckie dla Ciebie i Twojej rodziny, • Terminowe wynagrodzenie oraz dodatki za
pracę w nadgodzinach, • Pomoc w znalezieniu zakwaterowania, • Możliwość pobierania zaliczek, •
Stabilną i długofalową współpracę, • Możliwość rozwoju zawodowego, • Wsparcie naszych
konsultantów przez cały okres trwania umowy. Zadzwoń i powiedz nam jakiej pracy poszukujesz.
Dopasowujemy oferty indywidualnie, pod określone preferencje kandydatów. Dla nas liczysz się Ty i
Twoje potrzeby. Tel. + 48 500 456 300 SMS o treści: „Szukam pracy na stanowisku…” CV:
praca@mondi-polska.pl Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli, jest to niezbędne do
wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym: 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.
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