SOFERI C + E
transport frigo international LEGUME - FRUCTE

OLANDA - UK

Locatie: OLANDA, transport zilnic intre Ollanda și UK de legume – fructe.
Tip post: Full time, Nr. de ore/sapt: minim 40 pana la 55 ore/sapt
Recrutam pentru clientul nostru – una din cele mai mari companii de logistica din OLANDA cu
locația în Middelharnis - soferi TIR/Camion. Transportul se va face cu camioane articulate.
Camioanele sunt destul de noi, nu sunt vechi în flotă. Echipamentul este de max. 3 ani.
Cele mai multe dintre acestea sunt DAF XF, unele Volvo și unele Scania

Responsabilități: Transportul fructelor și legumelor între fermierii olandezi și centre din UK de
distribuție, comerț cu ridicata și piețe.

Transferul (camion și remorcă) între Olanda și Anglia se face cu feribotul.
Încărcarea / descărcarea - cu mașină de paleți (manuală sau electrică)
Important: se poate întâmpla ca remorca să fie schimbată

Sistem de rotatie:

Lucrul în sine este întotdeauna într-un sistem, cel mai frecvent utilizat sistem
este un sistem 6: 2 sau 8: 2.

- Șoferul va comunica cu dispecerii prin tel mobil (de la firma) sau prin mesaje pe computerul de
bord. Deasemenea va primi instrucțiuni scrise.

SALARIZARE:
- € 11,90 (DO)- € 13,38 (D3) (depinde de experiența și independenta în lucru). Ore
suplimentare platite de la 130% pana la 200% ( ore suplimentare in cursul saptamanii,
Sambata si Duminica)
www.brainsconsulting.ro

- ~€ 700 - € 900 per saptamana net / ~ € 2.800 - € 3.600 per luna net (în contul bancar) – depinde
de nr de ore lucrate.
- Concediul anual (24 zile) este platit.

CERINTE:
-

Carnet de conducere cat. C + E, card tahograf + preferabil cu ADR basic

-

Code 95,

-

ESTE OBLIGATORIE EXPERIENTA DE MINIM 24 luni (2 ANI )!!!

-

Nivel MEDIU limba Engleza, Germana sau Olandeza. Engleza buna este necesara
deoarece cea mai mare comunicare este direct cu clientii din Marea Britanie.

-

Disponibilitatea de a putea incepe munca imediat .

-

Cazier judiciar tradus în limba engleza.

CAZAREA:
- cazarea – pe cabina. La sfârșitul săptămânii – cazarea se face la baza, se asigura camera proprie,
acces la bucătărie, etc
TRANSPORTUL pana in Olanda este suportat de candidat.
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 +
cazier judiciar
la adresa de email: info@brainsconsulting.ro. Pt informatii suplimentare – 0729478762

www.brainsconsulting.ro

