FRANCJA

KIEROWCA - MONTER
Nr ref. EURES: 075FSTJ
Kod ISCO: 7214

Opis stanowiska/ zakres
obowiązków:

Prowadzenie samochodu ciężarowego i dbanie o jego dobry stan
techniczny, wypełnianie dokumentów podróży, kontrola załadunku i
wyładunku, montaż zadaszeń i pokryw basenowych różnego typu
zgodnie z dokumentacją techniczną.

Liczba etatów:

4

Miejsce zatrudnienia – kraj:

Francja
DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ

Status:

Pracodawca

Nazwa:

ABRISUD

Adres:

15 rue Louis Aygobère, 32600 L'lsle Jourdain.

Kraj:

Francja

Strona internetowa:

abrisud.com

Krótki opis działalności
gospodarczej:

Abrisud jest jedną z największych firm w Europie zajmujących się
projektowaniem, produkcją i montażem pokryw i zadaszeń
basenowych. Działa od 1996 roku i dokonuje ok. 5000 montaży
rocznie. Zatrudnia ok. 350 osób, ma oddziały w 11 krajach.

MIEJSCE PRACY
Lokalizacja:

L’Isle Jourdain, departament Gere, region Oksytania (południowa
Francja).

WYMAGANIA
Wykształcenie:

Mile widziane wykształcenie budowlane (monter konstrukcji
aluminiowych, stalowych, stolarz budowlany).

Doświadczenie zawodowe:

Wymagane doświadczenie przy wznoszeniu konstrukcji aluminiowych
lub drewnianych (co najmniej 3 miesięczne).

Znajomość języków:

Język francuski na poziomie dobrym.

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty: Prawo jazdy kategorii B i C, karta kierowcy, świadectwo kwalifikacji
zawodowej (najlepiej francuskie FIMO lub FCOS).
Inne istotne wymagania:

Umiejętność czytania dokumentacji i rysunków technicznych oraz
prowadzenia pojazdu ciężarowego w sposób bezpieczny.
Umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, dokładność,
kultura osobista, schludny wygląd, profesjonalne podejście do klienta.

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto:

2050-2500 euro miesięcznie
Wynagrodzenie składa się z części podstawowej w
wysokości ok. 1100 euro miesięcznie i premii za wykonane
montaże – ok. 300 euro tygodniowo.

Premie:

Tak

Dodatkowe świadczenia:

Zapewnione przeszkolenie przed podjęciem pracy.

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana
umowa:

Abrisud

Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony (4-6 miesięcy z
możliwością przedłużenia).

Wymiar czasu pracy:

Pełen etat

Liczba godzin tygodniowo:

Średnio 35

Zmiany i praca w dni wolne:

Praca w różnych godzinach.

Data rozpoczęcia:

Od zaraz

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Wymagane dokumenty:

CV w języku francuskim bezpośrednio do pracodawcy na
adres e-mail: recrutement@abrisud.fr
oraz do wiadomości do doradcy EURES na adres:
eures@wup.torun.pl

WAŻNOŚĆ
Data publikacji:

26.07.2018

Termin zakończenia ważności oferty:

Do odwołania

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
UWAGA:
1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie
roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju
zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju
zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.
2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy
zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES
nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi
przez potencjalnego pracodawcę.
3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby
poszukujące pracy.

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób

