Ogłoszenia Gdynia

Praca Przy Układaniu Bloczków Betonowych Contrain Praca Od Kwietnia
Praca przy układaniu bloczków betonowych Contrain praca od kwietnia
10,45 euro brutto/h Praca tymczasowa Niemcy, Dolna Saksonia Produkcja Zakres obowiązków przenoszenie bloczków z wózków na palety, kontrola jakości,
prace porządkowe w zakładzie. Czego oczekujemy chęci i motywacji do pracy, gotowości do dłuższej współpracy w systemie zmianowym. Co oferujemy pracę w
miejscowości Rinteln, w której znajdziesz sklepy, restauracje i liczne atrakcje turystyczne wysokie standardy bezpieczeństwa – pracownicy przechodzą testy na
Covid-19, dzięki temu wiesz, że wyjeżdżasz z grupą zdrowych osób legalne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową atrakcyjne i terminowe
wynagrodzenie wypłacane w walucie (€) możliwość długotrwałej współpracy i zdobycia nowych doświadczeń w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku wsparcie
przy organizacji transportu do/z/na terenie kraju wykonywanej pracy zakwaterowanie w kraju wykonywanej pracy wsparcie polskojęzycznego Koordynatora
Operacyjnego w kraju wykonywanej pracy wyższe wynagrodzenie o około 9% przy tej samej stawce niż na umowie niemieckiej możliwość wzięcia udziału w
programie poleceń i otrzymania bonusu za polecenie znajomego Agencja zatrudnienia – numer wpisu 5612 Informujemy, iż Współadministratorami Pana/Pani
danych osobowych są Agencje Pracy Tymczasowej : Contrain Poland Sp. z o.o. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań , oraz Contrain sp. z o.o., ul. 3-go Maja 14,
93-408 Łódź. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail : rekrutacja(at)contrain.pl lub marketing(at)contrain.pl Współadministratorzy powołali
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować pod adresem e-mail : iod(at)contrain.pl a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą na
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, oraz na podstawie art. 221 k.p. w celu rekrutacji prowadzonych przez Współadministratorów. b/ Pani/Pana dane
będą ujawniane odbiorcom świadczącym obsługę systemów IT oraz firmom świadczącym usługi kadrowo-płacowe dla Współadministratorów. c/ Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy Pełną treść klauzuli informującej o przetwarzaniu danych osobowych oraz o Państwa prawach, można
znaleźć w linku: http://contrain.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/#informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych Dodatkowo prosimy o dodanie
klauzuli do CV: „ Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów
związanych z obecną rekrutacją oraz dla celów związanych z przyszłymi rekrutacjami realizowanymi przez Współadministratorów – Contrain Poland Sp. z o.o. oraz
Contrain Sp. z o.o.”
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