BRAINS CONSULTING recruteaza URGENT personal calificat si cu experienta:

Tinichigii auto – Germania

ATENTIE!!! Pentru aceste locuri de munca se accepta doar candidati care pot incepe
lucrul IMEDIAT – in maximum 14 zile de la data sustinerii interviului si acceptarii ofertei
de munca!

Numar pozitii vacante: 3
Locatii: diferite locatii din Germania: Passau, Frankfurt am Mein, etc
Full time, Nr. Ore de munca/saptaman a: 40
RESPONSABILITATI:
- Eliminarea componentelor deteriorate în conformitate cu instrucțiunile de muncă
- Observarea, recunoașterea și raportarea cu privire la starea vehiculului
- Interpretarea și punerea în aplicare a datelor tehnice de instruire - Îndepărtarea și
eliminarea în siguranță a componentelor vehiculelor
- Reasamblarea vehiculelor după reparație într-un mod sigur și competent acordând o
atenție concentrată calității muncii
- Reconstruirea mașinilor după reparație - Asigurarea că vehiculele sunt conforme cu
standardele de siguranță
- Raportarea greșelilor și defectelor observate pe durata muncii
- Raportarea oricărui defect la managerul de linie
- Menținerea zonei de lucru curate și ordonate
WWW.BRAINSCONSULTING.RO

CERINTE:
- Veti repara și inlocui panourile vehiculelor avariate in accidente, conform specificatiilor
producatorului, intr-un atelier de lucru modern, folosind echipamente si tehnici moderne.
Reparartii la mașinile blocate, toate lucrările obișnuite ale corpului.
Vor fi reparații mici sau mari.
Indepartarea panourilor deteriorate, Reparatii caroserie deteriorata, întepaturi, gauri sau
zone corodate
-experienta de cel putin 3 ani in domeniu
-diploma de absolvire a unor cursuri de calificare reprezintă un avantaj
-lucrul in echipa si pe cont propriu

-experienta in Sudura este un avantaj
-Cunostinte in reparatii caroserii auto

-limba engleza sau germana: nivel conversational (A2 )
-disponibilitatea de a lucra in strainatate

BENEFICII:
- contract de munca pe perioada nedeterminata de timp, in Germania
- salariu: 475 Euro NET / saptamana (1900 Euro NET / luna) + plata orelor suplimentare
- orele suplimentare se platesc cu un bonus de 25%;
- cazare asigurata GRATUIT de catre angajator (singur in camera, acces la bucatarie,
baie)
- asigurare medicala.
Trnsportul RO – Germania este platit de catre angajat. Masina proprie constitue un
avantaj!
Concediu anual: 20 zile
Asigurare medicala platita de catre Angajator
ATENTIE!!! Se va sustine un interviu in limba engleza sau germana cu reprezentantii
firmei angajatoare in care se verifica cunostintele conversationale ale candidatului.

FIRMA BRAINS CONSULTING NU PERCEPE TAXE SI COMISIOANE DE LA
APLICANTI !!!!

Pentru informatii suplimentare 0356424472, 0733733511,

Vă rugăm trimiteți CV în limba engleza sau germana pe adresa de email:
contact@brainsconsulting.ro
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