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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI - ŘIDIČ
ODDĚLENÍ - SYNETRANS, MÍSTO VÝKONU PRÁCE - HOSTIVICE (PRAHA ZÁPAD), NÁSTUP OD 1.BŘEZNA 2016
NÁPLŇ PRÁCE
obsluha vozidla DAF LF 220 FA G12 Sleeper Cab - 12t
přeprava a rozvoz zboží v okolí Prahy a středních Čech
obsluha sklopného zařízení (čela) pro nakládku a vykládku
manipulace se zbožím a zajištění předání příjemci
komunikace a součinnost s dispečerem
POŽADAVKY
řidičské oprávnění sk. C, profesní průkaz, karta do digitálního tachografu
bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, časová flexibilita
slušné vystupování - komunikace se zákazníky při předávce zboží
zodpovědnost a spolehlivost - dodžování termínů
střední vzdělání s výučním listem - v oboru automechanik výhodou
praxe a zkušenosti s řízením v zahraničí výhodou
jazykové znalosti a práce s CMR výhodou
bydliště v blízkém okolí výhodou (Kladno, Praha západ)
OSVC na příkazní smlouvu výhodou
NABÍZÍME
stabilní zaměstnání u české společnosti, práce v mladém kolektivu
motivační mzdový systém
odměny pro stabilní a spolehlivé pracovníky
podporu silného týmu dispečerů
moderní (nové) služební kamiony DAF LF
práce na HPP, smlouva na dobu neurčitou
dodržování právních předpisů AETR, nařízení ES č.561/2006
NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY
strukturovaný životopis včetně fotografie
kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
fotokopie řidičského průkazu
fotokopie profesního průkazu
bezúhonnost doložte výpisem z rejstříku trestů (ne starším než 3 měsíce) nebo čestným prohlášením
originál doklad, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti řidiče kamionové
dopravy (ne starší než 3 měsíce)
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Přihlášku spolu s požadovanou dokumentací zašlete do 29.1.2016 na adresu info@synelogis.com naši zaměstnanci
Vás poté kontaktují a nabídnou termín osobního pohovoru. Společnost Synelogis s.r.o. si vyhrazuje právo
prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace.

