Hledáme parťáky, přidej se k nám!
Řidič skupiny C
Pracoviště: Rumburk

Co bude náplní tvojí práce?
✓ Řídit vozidlo nad 9 t zajišťující manipulaci s odpadem.

Hledáme

Co Ti nabídneme my?
✓ Hlavní pracovní poměr na dobu určitou - po roce lze v případě oboustranné
spokojenosti prodloužit na dobu neurčitou
✓ Moderní a nová auta - na autech nešetříme, chceme, aby pro Vás bylo radostí pro
nás jezdit
parťáky,
přidej se k nám!
✓ Příspěvek na stravování - ať nemáte žádný důvod své st

Řidič/ka skupiny sk. C+E
Pracoviště: Nasavrky
Pravidelná výplata, jisté zaměstnání a parádní auta!
Chceš mít jisté peníze, stálou práci a Mercedes k tomu? Staň se řidičem AVE!
Co Ti nabízíme?
✓ Pravidelná výplata – 10. den v měsíci budeš mít peníze na učtu
✓ Hlavní pracovní poměr na dobu určitou
✓ Nástup možný ihned
✓ 4 týdny placené dovolené plus dva dny zdravotního volna
✓ Bonusy a prémie
✓ Příspěvek na stravování
✓ Příspěvek na penzijní a životní pojištění – je potřeba myslet na budoucnost, a nejen tu
pracovní
✓ Moderní a nová auta – na autech nešetříme, chceme, aby Tě bavilo jezdit
✓ Pevná pracovní doba + příplatek za přesčas
✓ Praxi mít nemusíš, pomáháme získat potřebnou kvalifikaci i nováčkům
✓ Chceš si rozšířit řidičský průkaz? Rádi Ti s tím pomůžeme!
Co potřebuješ:
✓ Platný řidičský a profesní průkaz plus kartu řidiče
✓ Absolvování psychotestů (možno až po nástupu, na firemní náklady)
✓ Musí na Tebe být spolehnutí – na čem se domluvíme, to musíme vždy dodržet – a to platí pro
obě strany
Co bude náplní Tvojí práce?
✓ Řídit náklaďák, naložit a vyložit odpad
✓ Vést záznamy o provozu vozidla
✓ Starat se o svůj vůz a jeho posádku
✓ Řídit se pokyny vedoucího

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Nasavrky 296, Nasavrky, 538 25
E-mail: zdenka.talackova@ave.cz

Tel.: +420 +420 602 478 156

