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Pracownik Myjni Samochodowej (m/k)
http://www.abpraca.pl

myjnia samochodowa
Jako AB Job Service Polska Sp. z o.o. jesteśmy polską agencją zatrudnienia ściśle współpracującą z holenderskimi agencjami pracy tymczasowej. Zajmujemy się
usługami związanymi z rekrutacją pracowników dla firm w kraju i za granicą. Od 13 lat rekrutujemy na rynek holenderski, niemiecki i polski. Branże w których
działamy to: produkcja, logistyka, ogrodnictwo. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.abpraca.pl do zakładki oferty pracy na której można znaleźć
dziesiątki ofert. Jeżeli któraś z nich okaże się interesująca prosimy o kontakt z jednym z naszych biur w celu omówienia szczegółów i terminu rozpoczęcia pracy.
Dla naszego Klienta w Holandii poszukujemy osób do pracy w myjni samochodowej w Amsterdamie. Do Twoich obowiązków należeć będzie: - mycie i sprzątanie
samochodów leasingowych - czyszczenie wnętrz - przygotowywanie samochodów do wydania klientowi - przestrzeganie przepisów BHP Poszukujemy
kandydatów, którzy: - swobodnie komunikują się w j. angielskim - posiadają czynne prawo jazdy kat. B - są dyspozycyjni co najmniej do końca września 2018 Z
naszej strony oferujemy: - atrakcyjne wynagrodzenie 10,55 Euro brutto/godzina - cotygodniowe wypłaty przelewane na Twoje konto - profesjonalną obsługę przed
wyjazdem (m.in. komplet informacji, umowa kierująca, pomoc w organizacji transportu) - dodatek urlopowy i wakacyjny - opiekę polskiego koordynatora w
miejscu pracy - internetowy profil Pracownika umożliwiający wgląd i pobranie rozliczeń tygodniowych, Jaaropgaafów - zatrudnienie na warunkach holenderskich
u sprawdzonego Pracodawcy - wyposażone zakwaterowanie oraz ubezpieczenie zdrowotne - wyrobienie holenderskiego numeru BSN na miejscu *ROZLICZ Z
NAMI PODATEK Z HOLANDII Zapraszamy do naszych oddziałów w dniach: poniedziałek- piątek w godzinach 9.00-17.00 Opole ul. Kołłątaja 15/2 T: 77 460
90 77 opole@abpraca.pl Kielce ul. Okrzei 32/9 (parter) T: 41 344 38 16 kielce@abpraca.pl Lublin ul. Zesłańców Sybiru 2 T: 81 516 36 66 lublin@abpraca.pl
Bydgoszcz ul. Gdańska 63 T: 603 567- 915 bydgoszcz@abpraca.pl Polubiłeś już naszą stronę na facebooku?: https://www.facebook.com/ABJobServicePL/ Chcesz
aplikować na naszą ofertę pracy? W linku poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat tego, kto i w jakim celu będzie przetwarzać Twoje dane osobowe.
Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych Chcesz aplikować na naszą ofertę pracy? W linku poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat tego,
kto i w jakim celu będzie przetwarzać Twoje dane osobowe. http://abpraca.pl/obowiazek_informacyjny.pdf www.abpraca.pl
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