Įvairūs darbai Olandijoje

Darbai svetur

ĮMONĖS INFORMACIJA
Įmonės pavadinimas

Darbai svetur

„Darbai svetur“ jau 10 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

Užsienis, Europa, Olandija, Kita
Gamyba / Pramonė / Sandėliai, Nekvalifikuoti darbai, Paslaugos / Klientų
aptarnavimas, Statyba / NT, Transportas / Logistika

SIŪLOMAS DARBAS
Visos šiuo metu laisvos darbo vietos pateikiamos apačioje:

1. SKUBIAI reikalingas krovikas sandėlyje prie metalo detektoriaus. Užkeliate
dėžę ant linijos, ji praeina pro metalo detektorių, nukeliate ją nuo linijos, tada
keliate kitą dėžę ir t.t. Alga 11eur/h brutto. Reikalinga vidutinė anglų kalba, fizinė
ištvermė. Sandėlyje temp. -1 laipsnis.

2. Darbas kepykloje, normalioje kambario temperatūroje, produkcijos darbuotojai.
Pamainos trys, jos rotuojančios kas savaitę. Alga nuo 10,79 eur/val. brutto. Būtina
gera anglų kalba ir vairuotojo pažymėjimas, idealu, jei su savo auto. Būstas
suteikiamas.

3. Ieškomi 4 užsakymų surinkėjai maisto parduotuvėje Apeldoorn (gali būti ir dvi
poros). Darbo principas analogiškas kaip mūsų "Barboros", surinkinėtumėte
užsakymus,kuriuos padarė internetu gyventojai. Du žmonės dirbtų popietinėje
pamainoje , alga 10,32 eur/val., kiti du žmonės naktinėje pamainoje, alga 12,40
eur/val+ suteikiamas nemokamas maitinimas kartą per pamainą. Normali kalbario
temp., būstas suteikiamas. Reikalinga gera anglų kalba.

4. Ieškomi linijos darbuotojai/pakuotojai vištienos fabrike Nijkerk mieste. Darbo
vietoje temp. +5 laipsniai. Patirtis NEREIKALINGA, užtenka silpnos anglų arba
lenkų kalbos. Alga 10,34 eur/val., darbas dviem pamainomis (rytinė ir popietinė).
Būstas suteikiamas.Privalumas,jei turite B kat. vairuotojo pažymėjimą. Priimamos
tiek POROS, tiek didesnės draugų kompanijos ar pavienės moterys bei vyrai.

5. Ieškome vyrukų padangų montuotojų. Alga 11,50 eur/val. brutto, būstas
suteikiamas. Alga mokama kas savaitę. Reikalinga šnekamoji anglų kalba ir bent
bazinis supratimas apie automobilius ir padangas.

6. Reikalingas darbuotojas Olandijoje (Veenendaal mieste) mėsos fabrike
pagalbiniams darbams (pakavimas, rūšiavimas, etikečių klijavimas, krovimas)
Darbo pobūdis

.NEBŪTINA ANGLŲ kalba .Alga 10,80 - 11,25 eur/val. Darbas 6d./sav. Būstas
suteikiamas. SKUBU! BŪTINAS vairuotojo pažymėjimas.

7. Olandijoje (Veenendaal mieste) mėsos fabrike reikalingi darbuotojai, turintys
patirties su peiliu (mėsininkai, išpjaustytojai).NEBŪTINA ANGLŲ kalba .Alga
10,80 - 11,25 eur/val. Darbas 6d./sav.

8. Reikalingas EPT (elektrinio vežimėlio) operatorius. Alga 11,82 eur/val. Darbas
Nijkerk mieste, kambario temp. Pamaina viena, nuo 16h iki 24h ar ilgiau.

9. Heftruck/reachtruck krautuvo vairuotojas. Alga 11,83 eur/val., kambario temp.
Nijkerk miestas. Būtina anglų k. ir vairuotojo pažymėjimas.

SIŪLOMAS DARBAS
- Gera anglų kalba
Reikalavimai darbuotojui

- Vairuotojo pažymėjimas (privalumas, kai kur reikalavimas)
- Privalumas, jei yra panašaus darbo patirties

