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TYTUŁ: Pracownik magazynu+ kurs niemieckiego

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Mondi Polska Agencja Pracy sp. z o.o. (.:
MondiPolska :.)
  Adres:
  Miasto: Poznań
  Województwo: wielkopolskie
  Telefon:
                

OPIS:

MONDI Polska wchodzi w skład niemieckiej grupy kapitałowej, która od 2002 roku wspiera swoich Partnerów biznesowych dostarczając
im rozwiązania w zakresie pracy tymczasowej, rekrutacji stałych i doradztwa personalnego.
Każdy z 22 oddziałów, które agencja posiada w Polsce oraz Niemczech, specjalizuje się w obsłudze firm przemysłowych. Służy także
solidnym wsparciem dla logistyki i administracji. Mondi Polska jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
nr 7268.
Aktualnie poszukujemy Kandydata/ki na stanowisko:
Pracownik magazynu - certyfikowany kurs j. niemieckiego

Miejsce pracy: Niemcy

Oferujemy:
- Kurs języka niemieckiego za pośrednictwem internetu (konwersacje z lektorką i dostęp do platformy e-learningowej)
- Konkurencyjna cena kursu i dopasowanie zagadnień do potrzeb stanowiska
Pracę w charakterze pracownika magazynu u niemieckiego klienta po ukończeniu kursu,
- Kurs zakończony jest certyfikatem językowym TÜV
- Atrakcyjne warunki zatrudnienia dla osób ze znajomością języka niemieckiego

Jak przebiega nasz kurs językowy?
Kurs trwa 2 - 3 miesiące i odbywa się w dogodnym dla Ciebie terminie - najczęściej po południu i wieczorem. Dwa razy w tygodniu, za
pośrednictwem Skype, omawiasz bieżące postępy z lektorką - nauczycielem akade-mickim. Łącznie, w czasie trwania kursu, odbędziesz
55 h spotkań, dwa razy w tygodniu po pół godziny z nauczycielem.
Trenujesz słownictwo niezbędne do pracy oraz ćwiczysz wymowę. W sezonie zimowym doskonalisz swoje umiejętności. Kurs odbywa się
jeszcze przed wyjazdem - dzięki temu rozpoczynając pracę jesteś do niej przygotowany. Podpisana z nami umowa daje Ci gwarancję
nauki języka oraz zatrudnienia w Niemczech po ukończeniu kursu.
Rozumiemy, że podnoszenie kwalifikacji i rozwój finansowy są bardzo ważny dla Ciebie, dlatego koszt kur-su jest pobierany w dwóch
ratach dopiero po rozpoczęciu pracy.

Zyskujesz od nas:
- Stabilizację zawodową poprzez zatrudnienie na umowę o pracę na niemieckich warunkach, na czas nieokreślony (ze wszystkimi
niemieckimi świadczeniami socjalnymi- np. Kindergeld, czyli zasiłkiem rodzinnym), gdyż stawiamy wraz z Klientami na długofalowość
współpracy z naszymi pracownikami,
- Jasne warunki zatrudnienia oraz wynagrodzenia (stawka podstawowa + dieta dzienna),
- W przypadku pojawienia się potrzeby wykonania zlecenia w godzinach nadliczbowych - są one płatne zgodnie z obowiązującym na
terenie Niemiec prawem pracy,
- Opiekę konsultanta firmy gotowego do pomocy w dopełnieniu formalności związanych z podjęciem pracy na terenie Niemiec
(dokumentacja, kontakt z urzędami itp.) oraz pomocy w znalezieniu zakwaterowania (prywatne kwatery/pensjonaty) na czas projektu,

Wymagania:
- Doświadczenie jako pracownik magazynu (komisjoner, operator wózka widłowego, pracownik na skanerze)
- Gotowość do wyjazdu do pracy w Niemczech
- Prawa jazdy kat. B i własny samochód
- Podstawowa znajomość języka niemieckiego
- Doświadczenie w pracy w Niemczech będzie mile widziane
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Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o składanie aplikacji w postaci CV w języku polskim i/ lub niemieckim na adres email:
portale@mondi-polska.pl lub kontakt pod numerem telefonu:
793 835 466
Mondi. Człowiek. Współpraca. Sukces.
Nie czekaj i już dziś porozmawiaj z nami!


