Brains Consulting recruteaza:

Interviuri in Bucuresti (26 – 28 iunie 2017)
Brains Consulting recruteaza SOFERI DE AUTOBUZ pentru una dintre cele mai mari companii
de transport public din LONDRA – UK.
INTERVIURI direct cu ANGAJATORUL la BUCURESTI in perioada 26-28 IUNIE.
Pentru candidatii care nu pot ajunge in Bucuresti, Angajatorul organizeaza in perioada respectiva
(26 – 28 iunie 2017) si interviuri Skype – data si ora interviului ffind stabilite anterior, de comun
acord.
Contract FULL TIME pe perioada nedeterminata semnat direct cu compania din UK.
Cerinte:
1. Permis categ. D + atestat transport persoane;
2. Limba engleza la nivel conversational;
3. Cazier judiciar curat;
4. Experienta ca si sofer de autobuz este de preferat (se accepta si soferi cu experienta:
autocar, TIR- Camion, Microbuz, taxi, instructori auto);
Beneficii incluse:
1. În funcție de garaj, salariu de bază pentru primul an este cuprins între £ 11,06 si £ 12,26 pe
oră;
2. Ore suplimentare platite cu pana la £ 18,47 pe oră (în anul 1);
3. Minim 38 de ore de lucru pe săptămână sunt garantate + posibilitatea de a efectua ore
suplimentare;
www.brainsconsulting.ro

4. Venitul NET estimat / saptamanal ≈ £500 - £550;
5. Castig estimat cu maximul de ore suplimentare = in jur de £ 750 NET/ saptamana;
6. Plata salariului se face saptamanal;
7. Concediu platit (20 zile + 8 zile libere);
8. Card de calatorie gratuit in Londra pentru șofer + 1 persoană;
9. Uniforma;
10. Dreptul la pensie;
11. Ajutor pentru relocare;
 2-3 săptămâni de cazare gratuită la sosirea în Londra
 Asistență în deschiderea unui cont bancar
 Ajutor în obținerea NINO ( Numărul Național de Asigurări )
Cursuri:
In primele 2 - 4 saptamani, firma angajatoare va oferi cursuri GRATUITE de legislatie rutiera, trasee
autobuz, adaptare la conduz cu volan in dreapta, garaj,etc). La sfarsitul celor 2-4 saptamani de curs
se va sustine o examinare.
Atentie!!! In perioada cursurilor, veti fi remonerati cu £ 250 NET/saptamana !!!
Cazarea:
In primele 2 saptamani, pe perioada cursurilor, cazarea va fi gratuita, oferita de catre angajator intrun hostel din Londra. Dupa cele 2 saptamani de cazare, angajatorul va ofera suport in identificarea
unei cazari permanente aproape de garajul unde veti fi repartizat.
De asemenea, la alegerea lor, soferii pot ramane in hostelul unde au stat pe perioada cursurilor, dar
vor plati o cazare de ≈ £100/saptamana.
Transportul RO-UK este suportat de catre candidat.
Candidatii selectati in urma interviurilor telefonice / Skype in limba engleza, vor participa la
interviul final cu angajatorul la Bucuresti sau la interviurile oraganizate pe Skype.
ATENTIE !!! Firma BRAINS CONSULTING pune la dispozitie materiale de studiu si
aprofundare a cunostintelor de limba engleza cu vocabular specific pentru soferii de
autobuz!
FIRMA BRAINS CONSULTING NU PERCEPE TAXE SI COMISIOANE DE LA APLICANTI !!!!
Va rugam sa ne recomandati colegilor dvs pentru locurile de munca de soferi autobuz UK
Oferta o gasiti si pe Facebook la: Soferi Autobuz UK-Anglia
Puteti APLCA prin trimiterea CV-ul detaliat in limba romana / engleza (va rugam includeti si
Skype ID in datele de contact) . Pentru informatii suplimentare: 0040 729 478 762 sau 0040
772 205 887, e-mail: info@brainsconsulting.ro sau cons@brainsconsulting.ro
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