Ogłoszenia Gdynia

Praca Bez Znajomości Języka I Doświadczenia!
Praca bez znajomości języka i doświadczenia!
10,45 euro brutto/h Niemcy, Dolna Saksonia Produkcja Praca tymczasowa praca od zaraz Aplikuj na tą ofertę przez naszą stronę:
https://contrain.pl/oferty-pracy/praca-przy-ukladaniu-bloczkow-betonowych/ Contrain – jeden z najlepszych pracodawców wg Forbes. Na rynku od 23 lat.
Poszukujemy osób do pracy przy układaniu elementów dekoracyjnych, m.in. betonowych bloczków. Nie musisz posiadać doświadczenia – wszystkiego Cię
nauczymy. Aplikuj i wyjedź sam lub z grupą znajomych! Szczegóły: przekładanie bloczków, kafelków i innych elementów z taśmy na palety, kontrola jakości
prace porządkowe Atuty pracy: Stawka 10,45 euro brutto/h Płatne nadgodziny: 13,06 euro brutto/h Premie za pracę w niedzielę i dni świąteczne Bez znajomości
języka i doświadczenia Praca dla singli i grup 24 dni płatnego urlopu w ciągu roku Stała opieka polskojęzycznego opiekuna projektu w Niemczech Umowa o
pracę tymczasową Atrakcyjne i niedrogie zakwaterowanie – 9 euro/doba Wsparcie w organizacji transportu Legalne zatrudnienie i ubezpieczenie na terenie Niemiec
Przyjazna atmosfera w miejscu pracy Program Poleceń, dzięki któremu możesz dodatkowo zarobić 500 zł za każdą poleconą osobę do pracy 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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