AUTOMECHANIKAS
OLANDIJOJE

Darbai svetur

ĮMONĖS INFORMACIJA
Įmonės pavadinimas

Darbai svetur

„Darbai svetur“ jau 7 metai specializuojasi Europos Sąjungos piliečių įdarbinimu ES ir kitose užsienio šalyse. Šiuo metu
bendradarbiaujame su partneriais Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Kipre, Graikijoje,
Ispanijoje, Maltoje, Prancūzijoje, Dubajuje, Katare, Australijoje, Kanadoje (Working holiday programa), JAV (Work and Travel
programa). Šiose šalyse klestintis turizmas ir pramonė nuolat reikalauja naujos kvalifikuotos ir nekvalifikuotos darbo jėgos
sezoniniam ir ilgalaikiam darbui. „Darbai Svetur“ pasirūpina visu įdarbinimo ir įšvykimo procesu Nuo... Iki (tinkamiausios darbo
pozicijos parinkimas, kelionė, būstas, pasitikimas, kontraktas, dokumentų tvarkymo detalės ir pan.). Norite atostogų metu užsidirbti?
Siekiate kurti geresnį savo šeimos rytojų? Turite pamatyti pasaulį ir pralavinti užsienio kalbą? Atsiųskite mums savo CV arba
kreipkitės telefonu. Suteiksime Jums konsultaciją, parinksime tinkamiausią darbo poziciją, pasirūpinsime kelionės, pasitikimo,
apgyvendinimo, dokumentų sutvarkymo detalėmis. Tai galimybė ne tik įgyti darbo patirties užsienyje, užsidirbti pinigų, patobulinti
užsienio kalbos įgūdžius, bet ir aplankyti nuostabias šalis, susipažinti su draugiškais žmonėmis bei savo akimis pamatyti, koks platus
yra pasaulis. Daugiau informacijos rasite mūsų internetinėje svetainėje - www.DarbaiSvetur.lt ir Facebook:
www.facebook.com/darbaisvetur
Tinklalapis

http://www.darbaisvetur.lt

SIŪLOMAS DARBAS
Šalis
Siūlomo darbo sritis

Europa, Olandija, Kita
Gamyba / Pramonė / Sandėliai, Inžinerija / Mechanika, Kita

SIŪLOMAS DARBAS
Plataus profilio automobilių remonto darbų įmonė, esanti Olandijoje (GrootAmmers mieste), ieško Automobilių mechanikų/remontininkų.

Darbo pobūdis:

- Statybinės įrangos (ekskavatoriai, savivarčiai ir t.t.) montavimas bei
modifikavimas;
- Aukštos kokybės transporto priemonių taisymas bei priežiūra (atskiros
automobilių detalės, traktoriai, priekabos ir pan.);
- Individualus transporto priemonės gedimų radimas bei jų
pašalinimas/sutaisymas;
- Transporto priemonių profilaktinė/techninė apžiūra.

Darbo pobūdis

Šis darbas puikiai tinka tiems, kas nori pagilinti savo technines žinias bei įgūdžius
dirbant su aukštos kokybės techniškai pažangiomis mašinomis bei kitomis
transporto priemonėmis.

Darbo valandos: darbo dienomis nuo 07:00 iki 16:30 (40 valandų per savaitę,
galimi viršvalandžiai).

Atlyginimas: 11.85 - 13.91 EUR/val. (priklauso nuo patirties atitinkamoje sferoje).
Viršvalandžiai bei savaitgalinės pamainos yra apmokamos didesniu tarifu.
Vidutinis atlygis per savaitę siekia 400 EUR (atskaičiavus mokesčius).

Apgyvendinimas suteikiamas, kaina 85 EUR per savaitę.

Darbas yra ilgalaikis.
- Atitinkama kvalifikacija / Išsilavinimas technikos srityje (mechanikos inžinerija,
mechanika);
- Bent 2-iejų metų Patirtis mechanikos srityje (automobilių remontas ir pan.);
- Žinios elektronikos bei hidraulikos srityje;
- Patirtis montavimo/konstravimo/virinimo srityse;
Reikalavimai darbuotojui

- Gebėjimas naudotis atsuktuvais, veržliarakčiais, elektriniais grąžtais ir pan.;
- Šnekamoji anglų kalba;
- Vairuotojo pažymėjimas/nuosavas automobilis (privalumas);
- Malonus bendravimas su klientais, dėmesingumas darbo vietoje, lankstus
požiūris;
- Gebėjimas dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje.

SIŪLOMAS DARBAS
Darbo užmokestis

nuo 1600 EUR per mėn.

