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Oferta pracy - szczegóły
Stanowisko: OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

Numer: StPr/17/1197

Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku

WARUNKI PRACY I PŁACY

Miejsce pracy: Przemysłowa 26, 09-100 Płońsk, powiat: płoński, woj: mazowieckie

Zakres
obowiązków:

Załadunek i rozładunek towarów, sortowanie przesyłek, dbanie o powierzony sprzęt
firmowy-urządzenia, maszyny, prace magazynowe. Rozkład czasu pracy: 06.00-14.00,
14.00-22.00, 22.00-06.00. Wysokość wynagrodzenia 2000 zł/brutto + dodatki.

Rodzaj umowy: Umowa na czas wyk. określonej pracy

Praca tymczasowa
oferowana przez
agencję:

NIE

Wymiar etatu: 1

Zmianowość: trzy zmiany

Liczba godzin
pracy w tygodniu:

40

Data rozpoczęcia: 29.06.2017

Wynagrodzenie
brutto:

od 2 000 PLN

System
wynagradzania:

Czasowy ze stawką miesięczną

Zawód: kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)

Zapewnienie wyżywienia: NIE Zatrudnienie od zaraz: TAK

Zapewnienie zakwaterowania: NIE Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do
Polski:

NIE

WYMAGANIA

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe

Umiejętności i uprawnienia: Uprawnienia do obsługi wózków widłowych

Pozostałe wymagania:

Inne wymagania: Wykształcenie zawodowe, chęć do pracy,
zaangażowanie, odpowiedzialność i sumienność w
wykonywaniu powierzonych obowiązków, dobra obsługa
komputera oraz pakietu MS Office, komunikatywność i
dobra organizacja pracy.mile widziane doświadczenie na
podanym stanowisku.

DANE PRACODAWCY:

Pracodawca: ADECCO POLAND Sp. z o.o.

Krótki opis
działalności
gospodarczej:

W Polsce działamy od 1994 roku, więc mieliśmy wystarczająco dużo czasu, aby
dogłębnie poznać panujące tu prawo i zwyczaje pracy. Otworzyliśmy ponad 30
biur pracy tymczasowej, stałej oraz placówek on-site lokalnych przedstawicielstw
utworzonych przy dużych klientach, w ponad 30 miastach w całej Polsce. Dzięki takiej
ekspansji pracodawcy i potencjalni pracownicy mają ułatwiony dostęp do naszych
usług. Z uwagi na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej prowadzimy aktywną
rekrutację do pracy w krajach członkowskich. Co roku bierzemy udział w Dniach
Kariery AIESEC, Programie Cień Menedżera, Programie Grasz o Staż, ogólnopolskich i
lokalnych targach pracy, a także uczestniczymy w spotkaniach organizowanych przez
szkoły i uczelnie. Adecco Poland jest członkiem i jednym z założycieli Polskiego Forum
HR zrzeszającego największe firmy świadczące usługi doradztwa personalnego w
Polsce. W ubiegłym roku pomogliśmy znaleźć pracę dla ponad 27 000 osób. Adecco
od 2002 roku aktywnie wspiera inicjatywę Global Compact pod patronatem ONZ.
Inicjatywa ta zrzesza firmy, które dobrowolnie zgadzają się przestrzegać określonych
ram etycznych w prowadzeniu biznesu, takich jak: przestrzeganie prawa człowieka,
zachowywanie wysokich standardów pracy, stosowanie się do przepisów ochrony
środowiska oraz antykorupcyjnych. Adecco zabiera także głos w tak ważnych
sprawach jak sytuacja osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy. Od 1992 roku
jesteśmy członkiem stowarzyszenia Business & Disability, które dąży do integracji
zawodowej osób niepełnosprawnych oraz usuwania barier, na jakie napotykają osoby
niepełnosprawne na rynku pracy. W 2005 i 2006 roku Adecco Poland otrzymało
wyróżnienie Gazele Biznesu", tym samym przyłączając się do klubu najdynamiczniej
rozwijających się firm w Polsce. Otrzymaliśmy także złote godło Laur Klienta" w 2005,
2006 i 2007 roku w kategorii Doradztwo personalne, przyznawane przez Klientów.
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Według nich Adecco jest firmą najbardziej rozpoznawalną, wiarygodną i profesjonalną
oraz godną polecenia. W 2007 roku po raz trzeci zostaliśmy wyróżnieni Złotym
Laurem Klienta i jednocześnie nagrodą Grand Prix.

Nr KRAZ:

Adres www: http://www.adecco.pl/AboutAdecco/Pages/default.aspx

Sposób
aplikowania:

bezpośrednio do pracodawcy

Adres: Przemysłowa 26, 09-100 Płońsk, powiat: płoński, woj: mazowieckie

Osoba do kontaktu: Aneta Jarosławska

Numer telefonu: 695-060-305

E-mail: aneta.jaroslawska@adecco.com

Język aplikacji: polski

Wymagane
dokumenty:

Kontakt osobisty ze skierowaniem do pracy.

Sposób kontaktu /
przekazania
dokum.:

Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, Termin: od.......2017r.,
Godziny : od 08.00 do 16.00

POZOSTAŁE DANE:

Liczba miejsc pracy: 1 Przeznaczone wyłącznie dla osób
zarejestrowanych w urzędzie pracy:

NIE

w tym dla niepełnosprawnych: 0 Przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych (finansowanie z
PFRON):

NIE

Data dodania: 29.06.2017 Możliwe przekazanie do realizacji przez
inny PUP:

NIE

Data aktualizacji: Data udostępnienia na portalu
Europejskich Służb Zatrudnienia:

29.06.2017

Data ważności: 28.07.2017


