Lubuska Tablica Ogłoszeniowa

Praca Przy Kwiatach Doniczkowych
http://www.abpraca.pl

PRACA PRZY KWIATACH DONICZKOWYCH
Jako AB Job Service Polska Sp. z o.o. jesteśmy polską agencją zatrudnienia (nr cert. 5971), oferujemy pracę osobom zainteresowanym krótko- lub
długoterminowym zatrudnieniem w Holandii, Szwecji i w Polsce. Oferujemy pracę w ogrodnictwie, magazynach, zakładach produkcyjnych. Poszukujemy stolarzy,
budowlańców, lakierników, betoniarzy, pracowników szklarniowych, rzeźników. Dla naszego klienta w Holandii potrzebujemy osób chętnych do prac
szklarniowych przy kwiatach. PRACA PRZY KWIATACH DONICZKOWYCH Szukasz pierwszej pracy za granicą? Wyjedź z nami i zdobądź doświadczenie!
Aplikuj już dziś, jeśli : - nie masz doświadczenia w pracy przy kwiatach, ale chcesz je zdobyć - Twoim atutem jest znajomość języka angielskiego w stopniu
komunikatywnym – warunek konieczny - posiadasz czynne prawo jazdy kat. B- mile widziane - jesteś zmotywowany i chętny do nauki Z nami zdobędziesz cenne
doświadczenie przy pielęgnacji, pakowaniu i sortowaniu kwiatów doniczkowych w Holandii! Oferujemy Ci: - możliwość zdobycia doświadczenia w branży
ogrodniczej - legalne zatrudnienie na terenie Holandii - długoterminową współpracę - cotygodniowe wynagrodzenie, przelewane na konto - dodatek urlopowy i
wakacyjny - pomoc w organizacji wyjazdu i opiekę polskiego koordynatora za granicą - zakwaterowanie oraz ubezpieczenie - bezpłatny dojazd z miejsca
zamieszkania do/z pracy OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT Z JEDNYM Z NASZYCH BIUR: Opole ul. Kołłątaja 15/2 T: 77 460 90 77
opole@abpraca.pl Lublin ul. Hempla 2 T: 81 516 36 66 lublin@abpraca.pl Kielce ul. Okrzei 32/9 (parter) T: 41 344 38 16 kielce@abpraca.pl Dołącz do nas na
Facebooku: facebook.com/ABJobServicePL/ Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Przyjmuję do wiadomości, że: Administratorem
moich danych osobowych jest AB Job Service Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rymarskiej 19/8, 53-206 Wrocław. Dane przetwarzane są w celu realizacji
procesów rekrutacyjnych, usprawnienia procesów zatrudnienia oraz usprawnienia prowadzonych działań rekrutacyjnych oraz w innych celach zgodnie z
wyrażonymi zgodami. Dane będą udostępniane naszym partnerom i pracodawcom w celach rekrutacyjnych oraz w innych celach zgodnie z wyrażonymi zgodami.
Mam prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia. Przy wysyłaniu aplikacji prosimy o wpisanie w tytule maila nazwy stanowiska oraz dopisanie
klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych i
przedstawiania ofert pracy (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Certyfikat MGiP nr 5971 Oferta
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