Brains Consulting recruteaza:

SOFERI C + E (transport silo)
OLANDA (Uden)

Locatie: OLANDA, Uden
Tip post: Full time
Nr. de ore/sapt: minim 50 pana la 60 ore/sapt
Pentru clientul nostru din zona Uden căutăm șoferi C + E în transportul hranei animalelor
cu o remorcă pentru siloz. In principal, munca va fi de transportare a hranei pentru animale
în ferme de animale (descărcare silozurilor mari  care con țin hran ă pentru g ăini, porci și
vaci.)
 Numai printro remorcă de siloz (cu presiune  nu este tip basculant ă)
 Numai transport național în Olanda – se vine acasă în fiecare zi după muncă
 operatiunile de încărcare – descarcare: Se efectuează de către șofer după 1  2 săptămâni de
instruire (cursurile și orele sunt plătite)

 nr total ore lucrate/saptamana: 50  60 (în jur de 10 ore pe zi  lucru, nu doar de conducere)
 numărul de adrese/zi  De obicei între 3 și 5 (toate în Olanda în zona de 150 km de Uden (oraș în Olanda)
 De obicei, ziua începe în jurul orei 5: 00/6: 00 și se termină după aprox. 10 ore de munc ă. Lucrul în zilele de
sâmbătă este posibil, de asemenea, dacă tachograful permite acest lucru.
 Toți șoferii se întorc la bază în fiecare zi după muncă, astfel încât să se poată întoarce acasă și să doarmă în
pat, în loc să intre

SALARIZARE:
 € € 13,38 brut/ora.
 salariul net/luna = aprox 2400 euro net/luna (după ce angajatorul plătește taxele și
costul cu cazarea +/ 215 €,  net (€ 365,  brut) și asigurarea € 88, )
 Concediul anual este platit.

www.brainsconsulting.ro

CERINTE:
-

Carnet de conducere cat. C + E,

-

Code 95,

-

EXPERIENTA DE MINIM 12 luni (1 AN)!!!  prioritae la angajare!
Conducătorii auto care nu au nici o experiență în acest fel de transport sunt, de asemenea,
bineveniți. Ei vor primi o instruire cum să încarce și să descarce remorca și cum să facă
treaba

-

-

în mod corespunzător în comun. Formarea este asigurată de clientul nostru și
durează 1  max. 2 săptămâni (în funcție de progres). Pe fiecare zi de instruire
șoferul este plătit 8 ore întregi ca și în cazul unui program complet.
Comunicarea este transmisă prin computerul de bord și este în engleză sau
germană.
Nivel MEDIU limba Engleza, Germana sau Olandeza. (cunostinte de nivel mediu
A2  B1),

-

Masina proprie, (este o conditie obliatorie, PT A VA PUTEA DEPLASA LA LOCUL
DE MUNCA ZILNIC)

-

Disponibilitatea de a putea incepe munca imediat .

CAZAREA:
 Plata chiriei este suportata de angajator (aproximativ 350 euro/luna) si este dedusa din
salariu.
TRANSPORTUL pana in Olanda este suportat de candidat.
ATENTIE ! Candidatii vor veni cu masina proprie in Olanda, inclusiv se vor deplasa cu
masina pana la locul de munca, in fiecare zi.
ATENTIE!!! Inainte de angajare se va sustine un interviu cu angajatorul in care se
verifica cunostintele conversationale de limba engleza / germana ale candidatului.

FIRMA BRAINS CONSULTING NU PERCEPE TAXE SI COMISIOANE DE LA
APLICANTI !!!!
Urmariti ofertele noastre si pe pagina de Facebook: Brains Consulting
Asteptam cvul dumneavoastra in limba engleza sau germana la adresa de email
info@brainsconsulting.ro
Pt informatii suplimentare –: 0772205887 sau 0733 733 511

www.brainsconsulting.ro

