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Робота в Чехії, Желів. Офіційне працевлаштування
Востаннє змінено:
21.12.2020

Опис вакансії:
Погодинна оплата - 120 крон, середня з/п 35 000 крон в місяць. Робота з
проживанням недалеко від місця роботи. Виплата авансів за домовленістю

Функціональні обов’язки:
тваринництво, робота на фермі;
управління трактором в приміщенні кооперативу при навантаженні,
розвантаженні в стійлах і транспортуванні великої рогатої худоби;
виконання операції на сільськогосподарській техніці відповідно до
технологічних норм і правел на фермі;
технічне обслуговування і поточний ремонт сільськогосподарської
техніки;
допоміжна робота по господарству.

Що ми вимагаємо від наших майбутніх працівників:
водійські права категорія Т;
досвід роботи на фермі - перевага;
діюча санітарна книжка (при відсутності - допоможемо оформити при
проходженні вступного медичного огляду);
готовність до фізичних навантажень;
базове знання чеської мови;
надійність, відповідальність.

Пропонуємо майбутнім працівникам:
робота на фермі, офіційне працевлаштування на території Чехії;
іноземцям забезпечуємо офіційне довгострокове працевлаштування по
робочій карті, а також працевлаштування за короткостроковими
робочими візами (3 місяці);
місце роботи: Желів, 10 км на захід від м Гумполец, Чехія;
робота на підставі угоди про трудову діяльність з можливістю
підписання трудового договору на повну зайнятість, оплачуємо
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стабільна робота в Чехії з проживанням;
надаємо підтвердження про забезпечення житлом, необхідне для
оформлення дозволу на тимчасове або довгострокове перебування
іноземців на території Чехії;
приступити на позицію тракториста можна після співбесіди.

Заробітна платня, фінансові умови:
заробітна плата на посаді тракторист 120 крон/год;
середня з/п 35 000 крон за відпрацьований місяць;
виплата авансів за домовленістю;
забезпечуємо житлом недалеко від місця роботи;
для сімейних пар надаємо окрему кімнату.

Харчування:
за власний рахунок.

Графік роботи:
однозмінний режим роботи;
Пн - Нд, вихідні за домовленістю.

Контакт для тих, кому потрібна ця робота:
Nadiia Tokar

тел.:
+420 724 519 870

viber:
+420 724 519 870

email:
n.tokar@workintense.eu
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