BRAINS CONSULTING recruteaza URGENT personal calificat si cu experienta:

TAMPLARI CONSTRUCTII + MOBILIER pt
constructii barci, yacht-ri
OLANDA
Singuri sau Echipe de 2 x TAMPLARI

WWW.BRAINSCONSULTING.RO

Responsabilitati:
TAMPLARI: lucrari de tamplarie pentru constructia si amenajarea de barci, yacht-uri
Descrierea lucrării: așezarea punților de tec, balustrada de teck, realizarea tavanelor
exterioare, confecționarea podelelor prefabricate din plastic și podele turnate (gietvloeren) și
realizarea și montarea mai multor interioare pentru bărci,
Cerințe: cel puțin 4+ ani de experiență de lucru, experiență în huse pentru barci, interioare
pentru bărci și mobilier, cu experiență în lucrul cu mașini din lemn precum ferăstraie
circulare, mașină de frezat, vorbind limba engleză
Transport: masina si scule de mana !!
nr. de posturi disponibile = dtamplari: 6
Salariul oferit – 550 - 575 EURO net/saptamana, 2400 - 2600 Euro net/luna
pentru 40 ore/saptamana. Orele suplimentare sunt platite separat.
Plata salariului se face saptamanal, in cont bancar.
locatiediferite locatii din Olanda
Cazare gratuita, singur in camera, acces la bucatarie si baie.
contract de munca in Olanda, concediu annual platit.
- asigurare medicala. Atentie: pentru Olanda, exista o asigurare de sanatate de 22 eur/
saptamana care se plateste de catre fiecare angajat cu contract de munca inregistrat
in Olanda, conform legislatiei olandeze. Aceste sume vi se trimit inapoi in cont dupa 23 luni.
Transportul RO – NL este asigurat si platit de catre candidati.
Cerinte:
- limba engleza sau germana la nivel conversational
- experienta in domeniu minim 3 ani
- - daca se pleaca individual – este necesara masina proprie + unelte de mana
- daca se pleaca in echipa de 2 persoane, 1 sa stie limba engleza sau germana la
nivel conversational. Pentru fiecare echipa este necesara 1 masina proprie
pentru deplasare de la cazare la locul de munca si unelte de mana proprii.
Asteptam CV-ul dumneavoastra pe e-mail la adresa: contact@brainsconsulting.ro
0040 733733511, 0356 424472
FIRMA BRAINS CONSULTING NU PERCEPE TAXE SI COMISIOANE DE LA APLICANTI
!!!!

WWW.BRAINSCONSULTING.RO

