LÁKÁ VÁS NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI

20.000,-

Kč?

Pracujete rádi v příjemném prostředí s dobrou partou lidí? Nevadí Vám směnný provoz? Pokud ano, tak
právě Vás hledáme! Firma ČSAD Hodonín a.s. přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou

SKLADNÍKY, ŘIDIČE VZV TOPTRANS
Místo výkonu práce: depo TOPTRANS Brno, CTPark Brno South, K Letišti 1792/1, Šlapanice u Brna
Co Vám nabízíme?
 náborový příspěvek ve výši 20.000,- Kč, který obdržíte ve 2 splátkách
(1. splátka ve výši 10.000,- již po odpracovaném 1. měsíci, 2. splátka po uplynutí zkušební doby)
 dopravu ze svozových míst
 12 hod. směny – denní / noční (3 – 4 směny týdně, začátek v pondělí 6:00 – konec v sobotu ráno, víkendy
volné)
 jistotu slušného měsíčního výdělku (HM 25.000,- Kč + možnost dalšího přivýdělku)
 pravidelný výplatní termín
 možnost profesního růstu
 věrnostní odměny za každých 5 odpracovaných let, při životním jubileu 50 let, při odchodu do starobního
nebo invalidního důchodu
A dále benefity
 jízdní výhody pro zaměstnance a rodinné příslušníky – autobusy v rámci IDS JMK zdarma
 příspěvek na penzijní připojištění
 stravenky v hodnotě 80,- Kč/1 směnu
 příspěvek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání
 slevy na odběr veškerého zboží a PHL na našich čerpacích stanicích
 příspěvek dětem na zimní nebo letní rekreaci
 zvýhodněné úvěry, produkty a služby od bank, se kterými spolupracujeme
 zvýhodněné volání a služby se zaměstnaneckým programem T-Mobile nebo O2 Family
Jaká bude Vaše náplň práce
 vykládka a nakládka zásilek
 skenování počtu kusů zásilek
 identifikace zásilek – třídění zásilek dle směrů
 výdej a příjem zásilek k osobním odběrům
 kontrola a údržba manipulační techniky
Co po Vás požadujeme?
 schopnost zvládat fyzickou práci
 samostatnost
 vysoké pracovní nasazení
AKCE JE ČASOVĚ OMEZENA, PROTO NEVÁHEJTE A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU
SKLADNÍKŮ!
POKUD NAVÍC PŘIVEDETE ZNÁMÉHO, KOLEGU, PŘÍBUZNÉHO, KTERÝ BUDE SPLŇOVAT
PODMÍNKY SKLADNÍKA, DOSTANETE ZA NĚJ PO UPLYNUTÍ JEHO ZKUŠEBNÍ DOBY DALŠÍCH
20.000,- Kč!
V případě zájmu o tuto pozici zašlete svůj životopis na e-mail: kariera@csad.com
nebo volejte na 602 405 660.

