Pracuj v Německu! Je to tak snadné ...
Najít práci v Německu je díky spolupracujícím agenturám tak snadné! Jednoduše nás kontaktujte,
zašlete nám životopis, svou představu o práci, výdělku a nechte to na nás.
Máme spolupracující partnery téměř v celém Německu - několik v
Berlíně, dále v Drážďanech, Hamburku, Hannoveru, Karslruhe,
Jeně, Rostocku, Magdeburgu, Halle a v dalších městech.

Koho hledáme?
- řidiče kamionů a nákladních aut (7,5 i 40 tun), vnitro i mezistátní
přeprava
- medicínské profese (pečovatel/ka, sestra všeobecná i
specializovaná)
- malíře - natěrače
Co nabízíme?
- různé práce po celém Německu
- německou pracovní smlouvu, pojištění
- dlouhodobý pracovní poměr
- zázemí 7 personálních agentur, spojených do skupiny VISSIO
- odměňování dle německých tarifů (mnohdy i nadtarifní mzdy), příplatky, bonusy
- u některých zaměstnavatelů dle charakteru práce denní diety
- možnost vyplácení záloh na mzdu
- zajištění a částečná úhrada ubytování
- některé pracovní pozice jsou vhodné i pro denní dojíždění z ČR
- péče personálního disponenta v místě výkonu práce
Co požadujeme?
- alespoň částečnou znalost němčiny
- pracovitost, flexibilitu

Napište nám: info@ladcz.cz
Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete kontaktovat nás za účelem
spolupráce nebo pokud hledáte dobrou a dlouhodobou práci v Německu.

Agentura: LAD.CZ s.r.o.
Sídlo: Senovážné nám. 7., Č. Budějovice
info@ladcz.cz, www.ladcz.cz

Kontakt: 775 199 948,

Begleiter, Altenpflege-Helfer, Krankenschwester / pečovatelka/tel,
zdravotník/ce, sestra

Hochgeladen
(Update)
Arbeitsort

22. Oct 2018 13:32
Altenburg und Umgebung, aber auch andere Orte

Beschreibung

Bevorzugt Ausbildung im Pflegebereich (Altenpfleger / Krankenpfleger), aber
auch branchenähnliche Ausbildung, perfektes Deutsch in Wort und Schrift,
Deutsch lesen sehr gut, Schichtdienste (Früh, Spät, Nacht), Wochenend &
Feiertagsarbeit, bevorzugt m

Lohn ab

Ab 10,05 (Helfer) und mehr (Basierend auf Bildung, Position) + Zuschläge etc.

Maler und Lackierer / malíř a natěrač

Hochgeladen
(Update)
Arbeitsort

22. Oct 2018 13:24
Altenburg und Umgebung

Beschreibung

Malen, Lackieren, Tapezieren, Trockenbau, mit Beraufsbildung,
deutschsprachig

Lohn ab

Mahler: ca. 11,00 - 12,00 EUR + Zuschläge; Malerhelfer ab 9,37 EUR +
Zuschläge

LKW-Fahrer (International und nationaler Güterverkehr) / řidič nákladního
vozidla (vnitro- i mezinárodní)

Hochgeladen
(Update)
Arbeitsort

22. Oct 2018 12:14
Altenburg und Umgebung, Deutschland, Europa

Beschreibung

7-Tonner oder 40-Tonner, Gültige Führerschein, Gültige Fahrerkarte,
Deutsch (lesen und sprechen), Englisch wünschenswert

Lohn ab

ab 12,50 EUR oder mehr (wenn große LKWs) + Zuschläge, Diäten (wenn
international) etc.

Agentura: LAD.CZ s.r.o.
Sídlo: Senovážné nám. 7., Č. Budějovice
info@ladcz.cz, www.ladcz.cz

Kontakt: 775 199 948,

