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Oferta pracy - szczegóły
Stanowisko: PRACOWNIK GOSPODARCZY

Numer: StPr/20/0140

Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej

WARUNKI PRACY I PŁACY

Miejsce pracy: PASTERNIK 17G, 21-010 Łęczna, powiat: łęczyński, woj: lubelskie

Zakres
obowiązków:

Wszelkie czynności gospodarcze i konserwacyjne dot. siedziby firmy. Nadzorowanie
prac remontowo-modernizacyjnych wykonywanych w budynku i najbliższej jego
okolicy. Pomoc przy rozładunku dostaw oraz logistyce utylizacyjnej. Dbanie o tereny
zielone, koszenie, zbieranie trawy, grabienie.Utrzymanie czystości na parkingu.
Zgłaszanie na bieżąco wszelkich awarii i usterek w budynku firmy. Wykonywanie
czynności związanych z bezpiecznym i skutecznym zabezpieczeniem obiektu
w zakresie bhp i p.poż. Zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją.
Wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach powierzonego zakresu
czynności.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Praca tymczasowa
oferowana przez
agencję:

NIE

Wymiar etatu: 1

Zmianowość: jedna zmiana

Liczba godzin
pracy w tygodniu:

40

Liczba godzin
pracy w miesiącu:

160

Data rozpoczęcia: 04.05.2020

Wynagrodzenie
brutto:

od 2 600 PLN 

System
wynagradzania:

Czasowy ze stawką miesięczną

Zawód: robotnik gospodarczy

Zapewnienie wyżywienia: NIE Zatrudnienie od zaraz: NIE

Zapewnienie zakwaterowania: NIE Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do
Polski:

NIE

WYMAGANIA

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia: Prawo jazdy kategorii B

Wymagania pożądane:

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak

Pozostałe wymagania:

Inne wymagania: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

DANE PRACODAWCY:

Pracodawca: MARYM PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótki opis
działalności
gospodarczej:

Nr KRAZ:

Sposób
aplikowania:

bezpośrednio do pracodawcy

Adres: PASTERNIK 17G, 21-010 Łęczna, powiat: łęczyński, woj: lubelskie

Osoba do kontaktu: Joanna Malinowska

Numer telefonu: 513 898 009

E-mail:

Język aplikacji: polski

Wymagane
dokumenty:

CV
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Sposób kontaktu /
przekazania
dokumentów:

Preferowane formy kontaktu: telefon

POZOSTAŁE DANE:

Liczba miejsc pracy: 1 Przeznaczone wyłącznie dla osób
zarejestrowanych w urzędzie pracy:

NIE

w tym dla niepełnosprawnych: 0 Przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych (finansowanie z
PFRON):

NIE

Data dodania: 16.04.2020 Możliwe przekazanie do realizacji przez
inny PUP:

NIE

Data aktualizacji: 14.05.2020 Data udostępnienia na portalu
Europejskich Służb Zatrudnienia:

16.04.2020

Data ważności: 31.05.2020


