Vokietijos Garantijos
1250 - 2000 eur/mėn į
rankas
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SIŪLOMAS DARBAS
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SIŪLOMAS DARBAS
Reikalingi darbuotojai Vokietijoje, automobilių pramonėje - guminių dalių gamyba.
Atlygis 9.00 - 11.00 Eur per valandą, priklausomai nuo pozicijos. (Nuo 1500 iki
2600 Eur per mėnesį). Darbdavys suteikia 40-60 valandų per savaitę,
gyvenamąją vietą ir transportą į / iš darbą. Jokios ankstesnės patirties nereikia.
Reikalavimai kandidatams - pagrindinės vokiečių arba lenkų kalbos žinios. Visos
Vokietijos socialianės garantijos

Reikalingi darbuotojai Vokietijoje pas tiesioginį darbdavį mėsinių gaminių fabrike.
Atlyginimas 8,91 - 9,23 eurų / val (1250-1300 eur/ mėn į rankas). Darbdavys
užtikrina 168 darbo valandas per mėnesį. Socialinės garantijos. Suteikiama
gyvenama vieta. Darbs ilgalaikėje perspektyvoje. Darbo pareigos: darbas prie
linijos produktų pakavimas (dešrų), rūšiavimas, krovimas, klijuojant etiketes,
kokybės kontrolė, valymo darbai, darbas su gamybos įranga. Reikalavimai:
darbštumas, atsakomybės jausmas, kalbos mokėjimas susikalbėjimo lygyje.

Darbas pas tiesioginį darbdavį Vokietijoje kurjeriams. Reikalavimai - B kateg.
vairuotojo pažymėjimas, kalbos pagrindai. Atlyginimas (į rankas) iki 1500
eur/mėn. 40 val/ sav. ir daugiau. Darbo pareigos - siuntų skirstymas pakavimas,
įkrovimas/iškrovimas į automobilį, darbas su skaitytuvu, siuntos pristatymas.
Galimybė skaipo interviu su darbdaviu. Darbo maršrutas nesikeičiantis, išvežti per
dieną maždaug 120 siuntų.

Greitas išvykimas pas tiesioginį darbdavį Vokietijoje skalbinių skalbykloje.
Atlyginimas nuo 1550 eur/mėn. ( nuo 9,23 eur/val). Suteikiamos socialinės
garantijos, gyvenamoji vieta, kurios kaina 250 eur/mėn. Būtina vokiečių arba
anglų kalba. Policijos raštas, kad nėra teistumo. Darbas – skalbinių skirstymas,
lankstymas, pakavimas, džiovinimas.

Tiesioginis darbdavys siūlo darbą Vokietijoje valytojo (os) srityje. Darbo pareigos valytis parduotuvę - degalinę. Darbo grafikas 8 savaitės kiekvieną dieną, 3
Darbo pobūdis

savaitės atostogų. Atlyginimas nuo 1120 – 1320 eur/mėn. (į rankas). Suteikiama
gyvenama vieta, socialinės garantijos. Reikalavimai: rusų, vokiečių kalbos
mokėjimas

Darbas Vokietijoje konditerijos fabrike. Darbo užmokėstis nuo 9,23 - 11,54 eurų /
val.( nuo 1550 - 2000 eur/mėn ). Darbo pradžia kaip įmanoma greičiau.
Suteikiama gyvenama vieta transportas iš/į darbą. Darbo pobūdis - keksiukų
pakavimas , jų svėrimas, komplektavimas, kokybės tikrinimas, ir kt. darbai susiję
su šiuo matu. Darbas pamainomis. Patirtis nereikalinga. Kandidatams būtinos
vokiečių ar lenkų kalba susikalbėjimo lygyje, pageidautina su B kategorija.

Darbas Vokietijoje vištienos fabrike. Atlyginimas nuo 9,23 - 11,54 eurų / val.( nuo
1550 - 2000 eur/mėn ). Darbo pradžia kaip įmanoma greičiau. Suteikiama
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