WIMEX s. r. o., Broumovská 72, 547 01 Náchod

BEZVA BRIGÁDA
Chcete si přivydělat?
Hodí se Vám denně pracovat o prázdninách nebo třeba i nepravidelně ve vybraných dnech
v týdnu v průběhu roku? Dohodneme se, co Vám bude vyhovovat!
Souhlasíte? Pokud ano, hledáme právě Vás a nabízíme zajímavou brigádu na pozici

SKLADNÍK ve skladu v Náchodě
Tato pracovní pozice je svým charakterem
vhodnější spíše pro muže. Je vhodná pro plnoleté
studenty SŠ nebo VŠ jako pravidelný každoroční
přivýdělek v měsících červen – září na pracovní
smlouvu na dobu určitou a dále je zde možnost
celoročního přivýdělku na dohodu o pracovní
činnosti ve vybraných dnech v týdnu
dle vzájemné domluvy.

Co od Vás potřebujeme?
• fyzickou zdatnost
• chuť do práce a spolehlivost
• uvítáme Vaši ochotu pracovat i na odpolední
směny (10.00 hod. – 18.30 hod.), ale určitě
najdeme vzájemně vyhovující rozpis směn

• další prémie k základní měsíční mzdě za splnění
sjednaného závazku, výkonu a kvality
• po zapracování zvýšení mzdy
• podnikové stravování od 28 Kč
• komplexní zaškolení, firemní akce,
přátelský kolektiv
• dlouhodobou spolupráci
• zaměstnanecké benefity:
- půjčovna nářadí pro zaměstnance zdarma
- zaměstnanecká sleva na firemní produkty
- kvalitní dotovaná káva
- cenově výhodné občerstvení na pracovišti
- parkování pro zaměstnance v areálu firmy
a řadu dalších benefitů

Co budete mít na starosti?
• správné vychystání a příjem zboží podle
výdejek/příjemek
• zabezpečování nakládky, vykládky zboží
na dopravní prostředky

Co Vám nabízíme?
• pracovní smlouvu na dobu určitou v době
prázdnin (volno dle domluvy) a pravidelný
přivýdělek na dohodu o pracovní činnosti
na dobu neurčitou v průběhu roku

Zaujala Vás naše pracovní nabídka? Tak nám pošlete Váš stručný životopis s kontaktem
na email: zamestnani@wimex.eu a do předmětu uveďte
Bezva brigáda – Skladník ve skladu v Náchodě.
Poskytnutím svých osobních údajů dáváte souhlas s jejich zpracováním a uchováním v databázi
společnosti WIMEX s.r.o., Broumovská 72, 547 01 Náchod za účelem zprostředkování zaměstnání
v souladu s aktuálním zákonem o ochraně osobních údajů.

