Mazowiecka Tablica ogłoszeniowa

Monter Rusztowań - Praca Za Granicą
Monter rusztowan, praca za granica, Niemcy, Holandia , Belgia
PRP Solutions jest polską legalną agencja zatrudnienia nr. Rejestru 12972 Zajmujemy się pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników dla holenderskich i
belgijskich pracodawców ze szczególnym naciskiem na monterów rusztowań i izolacji. Jestesmy rozpoznawalną firmą i od wielu lat współpracujemy jedynie z
największymi i sprawdzonymi partnerami na rynku krajów Beneluxu Swoich pracowników mamy rozlokowanych na wielu projektach w Holandii, Belgii i
Niemczech Przykłady to zakłady Total , Esso , BASF , Ineos w Antwerpii , DOW w Terneuzen czy Exxon Mobile , Shell Pernis w Rotterdamie jak również wiele
innych w sumie około 35 w zachodniej Europie. Wymagania - Rok doświadczenia w zawodzie monter rusztowań na rusztowaniach modułowych - Certyfikat VCA
lub SCC - Znajomosc jezyka angielskiego , niemieckiego lub niderlandzkiego - Atutem będzie posiadanie własnego samochodu (prosimy o informacje w cv lub
mailu) Oferujemy - Możliwosc wyrobienia holenderskiego certyfikatu STEIGERBOUWER A - Darmowe zakwaterowanie w niedalekiej odleglosci od miejsca
pracy - Pomoc w zalatwieniu wymaganych dokumentów. - Opieke polskiego koordynatora pomagającego w komunikacji z firmą - Stała prace ponieważ w
momencie końca projektu jesteśmy w stanie zagwarantować pracę na innej budowie - Atrakcyjne warunki finansowe w zaleznosci od docelowej firmy i kwalifikacji
kandydata Osoby zainteresowane podjęciem pracy w nowym roku jako monter rusztowań w Holandii oraz osoby zainteresowane wyrobieniem certyfikatu
STEIGERBOUWER A prosimy o przesylanie aplikacji na adres: scaffolder@prpsolutions.eu – z dopiskiem monter Holandia Certyfikat STEIGERBOUWER A jest
wymagany na wszystkich budowach w Holandii jednak dla zmotywowanych kandydatów ze znajomoscia jezyka obcego często jesteśmy w stanie pomoc w
wyrobieniu i sfinansowaniu tego certyfikatu przed podjęciem pracy. Prosimy o informacje w CV lub mailu do nas o posiadaniu lub chęci zdobycia tego certyfikatu.
Osoby które wysylaly do nas aplikacje w przeszlosci prosimy o przeslanie mailowo aktualny nr. telefonu abyśmy mogli się skontaktować w momencie
zapotrzebowania.
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