https://jobs.ua/job-rznorobochiy-na-dorojn-roboti-3772244

Ваш надійний помічник

Різноробочий на дорожні роботи, 35000 грн.
Кропивницький,
Компанія: Ekol System sp.z o.o NIP 1132919870
Рубрики: Будівництво, архітектура, Робота за
кордоном
Вимоги
Освіта:

не має значення

Досвід роботи: обов'язковий
Графік
роботи:

повний робочий
день

Опис
вакансії
Різноробочий на дорожні роботи. 18-20 зл на руки, безкоштовне житло.
Робота на території Труймяста. (Гданськ, Сопот, Гдиня) на ремонтних роботах дорожнього покриття.

Обов’язки:
* Ремонт і укладання дорожнього покриття
* Виконання інших робіт пов'язаних з ремонтом вулиць
* Дотримання техніки безпеки

Вимоги до вакансії:
* Хороша фізична форма
* Наявність досвіду в сфері дорожніх робіт
* Базові знання польської мови
* Дисциплінованість
Що ми пропонуємо:
* Umowa Zlecenia, 18 зл/год на руки на старт, після проходження випробувального терміну підвищення ставки до 20 зл/год
нетто (в місяць 3500-4500)
* Робота близько 200 годин на місяць (понеділок-п'ятниця, іноді субота)
* Спецодяг надається безкоштовно
* Житло надається безкоштовно
* Транспорт до місця роботи надається безкоштовно
* Безкоштовне оформлення документів для працевлаштування. Можливість оформлення воєводського запрошення на три
роки. Допомога з картою побиту.

* Компенсація за власне житло від 450 zł
***

Разнорабочий на дорожные работы. 18-20 зл на руки, бесплатное жилье.
Работа на территории Труймяста. (Гданьск, Сопот, Гдыня) на ремонтных работах дорожного покрытия.

Обязанности:
• Ремонт и укладка дорожного покрытия
• Выполнение иных работ связанных с ремонтом улиц
• Соблюдение техники безопасности

Требования к вакансии:
• Хорошая физическая форма
• Наличие опыта в сфере дорожных работ
• Базовые знания польского языка
• Самоорганизованность и дисциплинированность

Что мы предлагаем:
• Umowa Zlecenia, 18 зл/час на руки на старт, после прохождения испытательного срока повышение ставки до 20 зл/час
нетто (в месяц зп 3500-4500)
• Работа около 200 часов в месяц (понедельник-пятница, иногда суббота)
• Спецодежда предоставляется бесплатно
• Жилье предоставляется бесплатно
• Транспорт до места работы предоставляется бесплатно
• Бесплатное оформление документов для трудоустройства. Возможность оформления воеводского приглашения на три
года. Помощь с картой побыта.
• Компенсация за собственное жилье от 450 zł.

Контактна інформація
Телефон:

+48(508)831-302

Контактна особа: ДенисEkol-System
Адреса:

Gdynia Ul.Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego
10/b6

