
Pomocnik Blacharza / Niemcy   

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:

Pomocnik Blacharza / Niemcy  
oferujemy:

˘         legalne zatrudnienie w Niemczech bezpośrednio u pracodawcy na warunkach niemieckich   
            (ubezpieczenie socjalne, chorobowe, wypadkowe)
˘         atrakcyjne wynagrodzenie (stawka godzinowa uzależniona od kwalifikacji i znajomości rzemiosła 
            blacharskiego) od 11,50 € brutto dla blacharza do około 14,50 € brutto dla osób z większym 
            doświadczeniem, do uzgodnienia z pracodawcą
˘         pierwszą umowę na okres próbny min. 6 m-cy
˘         pomoc w uzyskaniu   dodatku rodzinnego  dla osób posiadających dzieci (konieczność złożenia 
            wniosku do kasy rodzinnej)
˘         pomoc pracodawcy w znalezieniu mieszkania
˘         możliwość zjazdu do Polski na dłużej w terminie uzgodnionym z pracodawcą, po realizacji swojej 
            pracy w krótszym czasie

˘         min. 1 rok  udokumentowanego doświadczenia zawodowego, jako blacharz/dekarz              
˘         praktyczne doświadczenie w pokryciach dachu i fasad blachą i płytami warstwowymi, obróbkach    
            blacharskich (dekarstwo/blacharstwo tradycyjne również może być brane pod uwagę)
˘         samodzielność, odpowiedzialność za powierzone zadania, znajomość czytania rysunku     
            technicznego

˘          język niemiecki na poziomie B1
˘          doświadczenie zawodowe przy pracach na  budynkach przemysłowych typu hale      
˘          wykształcenie zawodowe lub średnie  w zawodzie  blacharz-dekarz     
˘          prawo jazdy kat. B, B+E
˘          pozytywne referencje od wcześniejszych pracodawców
˘          uprawnienia na wózki widłowe – teleskopowe oraz operatora podnośnika podestu ruchomego   
˘          dyspozycyjność do wyjazdu w 2016 roku oraz chęć pracy w dłuższej perspektywie czasowej
˘          doświadczenie w kryciu dachów papą termozgrzewalną i membranami dachowymi
              i/lub dachówką
˘          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 - mile widziane
na adres e-mailowy:  praca@bdcenter.pl, jkasprzak@bdcenter.pl

informacje dodatkowe:

:̆           praca na południu Niemiec w okolicach Memmingen, w promieniu do 300 km
˘          rozmowa rekrutacyjna z pracodawcą odbywa się osobiście lub przez video konferencję
 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


