Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové – oddíl B, vložka 1458

Nabídka zaměstnání
Pozice: Traktorista opravář, pracovník v zemědělské výrobě
Požadujeme:
•

SOU nebo SŠ vzdělání – praxe výhodou

•

Práce na plný úvazek (HPP)

•

Řidičský průkaz skupiny T – strojnický průkaz výhodou

•

Fyzická zdatnost, manuální zručnost

•

Samostatnost

•

Zdravotní způsobilost

•

Časová flexibilita (nerovnoměrný provoz)

•

Slušnost a komunikativnost
Nabízíme:

•

Různorodou práci s moderní a osvědčenou technikou

•

Dobré platové podmínky - základní mzda + osobní ohodnocení

•

Pracovní poměr na dobu 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou

•

Zázemí stabilní české zemědělské společnosti s dlouholetou tradicí

•

Zaměstnanecký poměr 12 měsíců v roce

•

Možnost zvyšování profesní kvalifikace

•

Práce v obvodu společnosti
Benefity:

•

Týden dovolené navíc (celkem 5 týdnů)

•

Možnost firemního stravování (výběr ze 4 hlavních jídel)

•

Příspěvek na penzijní pojištění

•

Příspěvek na „firemní telefonování“

•

Možnost 2x ročně účast na výstavě, nebo veletrhu

•

Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu

Nástup možný ihned, nebo dle dohody.
Kontakt:
Ing. Václav Smetiprach
+420 737 137 086
rovinapisek.smetiprach@tiscali.cz

Kontakt: Rovina Písek, a.s., č. p. 107, 503 51 Písek (okres Hradec Králové)
tel: +420 495 484 513, +420 495 484 537
e-mail: info@rovinapisek.cz
datová schránka: 559vd5q

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové – oddíl B, vložka 1458

Nabídka zaměstnání
Pozice: Opravář zemědělských strojů a zařízení
Požadujeme:
•

SOU nebo SŠ vzdělání – praxe výhodou

•

Práce na plný úvazek (HPP)

•

Řidičský průkaz skupiny B - T výhodou

•

Osvědčení absolvování kurzu svařovacích souprav

•

Fyzická zdatnost, manuální zručnost

•

Samostatnost

•

Zdravotní způsobilost

•

Slušnost a komunikativnost
Nabízíme:

•

Různorodou práci při údržbě strojů a zařízení pro RV a ŽV

•

Dobré platové podmínky - základní mzda + osobní ohodnocení

•

Pracovní poměr na dobu 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou

•

Zázemí stabilní české zemědělské společnosti s dlouholetou tradicí

•

Zaměstnanecký poměr 12 měsíců v roce

•

Možnost zvyšování profesní kvalifikace

•

Práce převážně na dílně, ale i v obvodu společnosti
Benefity:

•

Týden dovolené navíc (celkem 5 týdnů)

•

Možnost firemního stravování (výběr ze 4 hlavních jídel)

•

Příspěvek na penzijní pojištění

•

Příspěvek na „firemní telefonování“

•

Možnost 2x ročně účast na výstavě, nebo veletrhu

•

Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu

Nástup možný ihned, nebo dle dohody.
Kontakt:
Ing. Václav Smetiprach
+420 737 137 086
rovinapisek.smetiprach@tiscali.cz
Kontakt: Rovina Písek, a.s., č. p. 107, 503 51 Písek (okres Hradec Králové)
tel: +420 495 484 513, +420 495 484 537
e-mail: info@rovinapisek.cz
datová schránka: 559vd5q

