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Pomocnik / Sortowanie towaru - NIEMCY

PAGUS Logistikrecruiting wspiera swych Partnerów biznesowych w branży logistycznej dostarczając
im rozwiązania w zakresie pracy tymczasowej, rekrutacji stałych i doradztwa personalnego. Firma
PAGUS jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia nr 12863. Aktualnie
dla naszego wieloletniego klienta – dużej firmy z branży usługowej oraz logistycznej, mającej oddział
około 20 km od Ulm poszukujemy Pracowników na stanowisko: Obsługa maszyny myjącej
Miejsce pracy: Niemcy, Langenau Do obowiązków osób zatrudnionych na tym stanowisku będzie
należało wykładanie na taśmę lub odbieranie plastikowych skrzynek, kontrola czystości, a także
układanie ich na palety; sprawdzanie stanu technicznego pojemników, obsługa skanera ręcznego przy
przygotowaniu towarów do wysyłki, rozładunek i załadunek towarów, dbanie o porządek na magazynie.
Poszukujemy Kandydatów spełniających poniższe kryteria: • Masz doświadczenie w pracy fizycznej,
produkcyjnej lub magazynowej, • Masz auto dyspozycyjne na wyjazd, • Jesteś gotowy do podjęcia pracy
w systemie jednozmianowym, • Doświadczenie w pracy za granicą będzie bardzo dużym atutem.
Pracując z nami otrzymujesz: • Stawkę godzinową 9,49 € brutto + 7€ diety za każdy przepracowany
dzień + 8€ dodatku mieszkaniowego doliczanego do każdego dnia pracy, • Umowę o pracę na
warunkach niemieckich, 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. Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o przesłanie CV poprzez
przycisk Aplikuj lub bezpośrednio na adres email: pomocnik@mondi-polska.pl Masz więcej pytań?
Jesteśmy dla Ciebie pod numerem telefonu: +48 503 934 105. 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 w CV poniższej klauzuli, jest to niezbędne do wzięcia
udziału w procesie rekrutacyjnym: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z
2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm." Zostałem poinformowany/poinformowana, iż mogę wycofać zgodę w
dowolnym momencie, a jej wycofanie jest równie łatwe jak jej wyrażenie."
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