SOFERI C + E (TIR/CAMION)
OLANDA (ANDELST)
transport frigo de legume - fructe

Locatie: OLANDA, ANDELST
Tip post: Full time, Nr. de ore/sapt: minim 40 pana la 55 ore/sapt. Program de lucru – de obicei
intre 6,00 – 18,00.
Recrutam pentru clientul nostru – una din cele mai mari companii de logistica din OLANDA - soferi
TIR/Camion. Transportul se va face cu camioane frigo – se transporta legume / fructe de la ferme
olandeze sau de la centre de achizitie.
Transportul mărfii se face național – numai în Olanda.
- Șoferul nu va dormi niciodată în camion, ci se va întoarce după terminarea lucrului la locul de
cazare.
- șoferul va avea ca responsabilitate și încărcarea / descarcarea mărfii, de obicei cu transpalet electric.
Vor fi intre 1-8 incarcari/zi.
- Șoferul va comunica cu dispecerii prin tel mobil (de la firma) sau prin mesaje pe computerul de
bord.
SALARIZARE:
- min € 12,00 (D2) (depinde de experiența și independenta în lucru). Ore suplimentare platite de
la 130% pana la 200% ( ore suplimentare in cursul saptamanii, Sambata si Duminica)
- ~€ 550 per saptamana net / ~ € 2.350 per luna net (în contul bancar) –
depinde de nr de ore lucrate.
Alocatie zilnica: +/- € 10 - 25 net pe zi
- Concediul anual (24 zile) este platit.
www.brainsconsulting.ro

CERINTE:
-

Carnet de conducere cat. C + E, card tahograf

-

Code 95,

-

ESTE OBLIGATORIE EXPERIENTA DE MINIM 12 luni (1 AN )!!!

-

avantaj - ADR

-

Nivel MEDIU limba Engleza, Germana sau Olandeza

-

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

-

Disponibilitatea de a putea incepe munca imediat .

CAZAREA:
- cazarea este asigurata și platita de către ANGAJATOR (situata la maxumum 25 kn de locul de
munca).
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 paginile de Facebook: Brains Consulting sau
Soferi profesionisti UE.
Asteptam CV-ul dumneavoastra in limba engleza sau germana + copie CI + copie atesta C+ E.
la adresa de email: info@brainsconsulting.ro. Pt informatii suplimentare – 0729478762

www.brainsconsulting.ro

