
Spawacz Metodą TIG w Niemczech   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;

Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

W CV prosimy o dodanie klauzuli:

Spawacz Metodą TIG  
oferujemy:

˘          legalne zatrudnienie w Niemczech na warunkach niemieckich (ubezpieczenie socjalne,                                                                                
             chorobowe, wypadkowe)
˘          atrakcyjne wynagrodzenie 15,00  €/h (miesięczny czas pracy 200h)
˘          dodatek delegacyjny / rozłąkowy w wysokości 44 €/dziennie 
˘          kontrakt min. 3 lata 
˘          pomoc pracodawcy w znalezieniu mieszkania 
˘          możliwość zjazdu do Polski na dłużej w terminie uzgodnionym z pracodawcą, po realizacji
             swojej pracy w krótszym czasie
˘          pracodawca zapewnia obuwie ochronne oraz akcesoria spawalnicze 

˘          wykształcenie zawodowe lub średnie  w zawodzie, w przypadku braku wykształcenie    
              obowiązkowo ukończony kurs TIG
˘          min. 6 m-cy  udokumentowanego doświadczenia zawodowego jako spawacz TIG. Mile widziane                   
             doświadczenie  na obiektach rafineryjnych lub zakładach produkcyjnych o profilu chemicznym    
˘          praktyczne doświadczenie w spawaniu blach czarnej i nierdzewnej oraz rur  do 1000 mm
˘          umiejętność pracy na dokumentacji izometrycznej  
˘          sprawdzian umiejętności spawalniczych przez pracodawcę – próba spawalnicza 
˘          samodzielność, odpowiedzialność za powierzone zadania, znajomość czytania rysunku   
             technicznego

˘          język niemiecki na poziomie B1 na poziomie komunikatywnym                    
˘          pozytywne referencje od wcześniejszych pracodawców
˘          dyspozycyjność do wyjazdu w 2016 roku, w przypadku rekrutacji dwóch osób możliwość 
             wyjazdu od zaraz
˘          chęć pracy w dłuższej perspektywie czasowej 
˘          motywacja do pracy w Niemczech

wymagania:

mile widziane:

www.bdcenter.pl

BD Center  Sp. z o.o. jest  Niepubliczną Instytucją Rynku Pracy wpisaną do rejestru 
podmiotów prowadzących Agencje Pośrednictwa Pracy pod nr 2826/1a.

Aktualnie dla naszego Klienta poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Prosimy o wysłanie swojego CV w j. polskim oraz j.niemieckim
na adres e-mailowy:  praca@bdcenter.pl, jkasprzak@bdcenter.pl

informacje dodatkowe:

:̆           praca  w zakładzie spawalniczym lub w fabryce chemicznej , w zależności od terminu gotowości
˘          rozmowa rekrutacyjna z pracodawcą odbywa się osobiście lub przez video konferencję
 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


