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KIEROWCA AUTOBUSU

Firma UBT Personal od ponad 8 lat specjalizuje si? w organizacji legalnego zatrudnienia. UBT
Personal posiada oferty pracy w kraju i za granic? dla specjalist� r�nych bran?. W chwili obecnej
poszukujemy pracownika dla bezpo?redniego pracodawcy Deutsche Bahn na stanowisko:
KIEROWCA AUTOBUSU Spotkanie z przedstawicielami DEUTSCHE BAHN 10.09.2014 w
Katowicach Miejsce pracy: Niemcy Oferujemy: &#8226; Umow? o prac? na czas nieokre?lony
&#8226; Mo?liwo?? wyboru miejsca zatrudnienia &#8226; Praca na pe?ny etat plus nadgodziny
&#8226; Atrakcyjne wynagrodzenie &#8226; Zakwaterowanie zorganizowane przez pracodawc?
&#8226; Op?acane sk?adki ubezpieczeniowe i emerytalne &#8226; P?atny urlop &#8226; Wszystkie
?wiadczenia przys?uguj?ce pracownikom z tytu?u zatrudnienia na terenie Niemiec &#8226; Wsparcie
na ka?dym etapie rekrutacji, pomoc konsultanta w sprawach organizacyjnych tak?e w trakcie
zatrudnienia &#8226; Pomoc koordynatora na miejscu Obowi?zki: &#8226; Przew� os� na trasach
miejskich i podmiejskich na terenie Niemiec &#8226; Sprzeda? bilet� &#8226; Kontrola pojazdu przed
ka?dym przejazdem Wymagania: &#8226; Znajomo?? j?zyka niemieckiego na poziomie co najmniej
B2 umo?liwiaj?ca komunikacj? z pasa?erami, znajomo?? j?zyka b?dzie weryfikowana podczas
rozmowy telefonicznej &#8226; Prawo jazdy kat. D &#8226; Niekaralno?? &#8226; Mile widziane
do?wiadczenie w pracy jako kierowca kat. D Kontakt: +48 (71) 786-43-44, 786-43-49, 786-42-51,
786-42-65, 786-42-73, 786-42-85, 786-43-37 Spos� aplikowania:
CV w
j?zyku polskim oraz niemieckim, kopie dokument� potwierdzaj?cych wykszta?cenie, umiej?tno?ci i
do?wiadczenie zawodowe prosimy przesy?a? na adres e-mail: personal@ubt-personal.com W CV
prosimy o podanie klauzuli dotycz?cej przetwarzania danych osobowych -w j?zyku niemieckim:
&#8222;Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner Personalangaben, die in diesem CV enthalten
sind, f�r etwaige Stellenbesetzungsverfahren, gem� dem Personaldatenschutzgesetz vom 29. August
1997 �ber den Personaldatenschutz (einheitlicher Text: Gesetzblatt vom 2002, Nr. 101 Pos. 926 mit
sp�eren �derungen), ein.&#8220; -w j?zyku polskim: &#8222;Wyra?am zgod? na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).&#8221;

Dane:
email: personal@ubt-personal.com
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