Smėliuotojas/dažytojas Olandijoje
Darbo skelbimo numeris: SK005417
„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.comdarbaisvetur

Darbo aprašymas:
Olandijoje (Ede) ieškome statybų ir žemės ūkio technikos bei įvairių pramoninių
mechanizmų dažytojo-smėliuotojo.
Tai kompanija, kuri gyvuoja jau 40m. ir specializuojasi dažymo, smėliavimo ir
lakštinio metalo srityse. Nesvarbu, kokia aprūdijusi būtų technika - šios įmonės
darbuotojai priverčia ją spindėti ir atrodyti kaip nauja.
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Video iš darbo vietos atsiųstume el.paštu.

❗️Alga 500€sav. į RANKAS (~ 2200 eurmėn). Alga mokama kas savaitę.
Būstas suteikiamas nemokamai, vienvietis kambarys.

Būstas suteikiamas nemokamai, vienvietis kambarys.
Dirbama 5 d./sav. (~40h/sav).
Darbo pradžia - kuo SKUBIAU!
Visos Jūsų išlaidos - tik kelionė į Olandiją!Nėra jokių agentūros, įdarbinimo ar
kitokių mokesčių.
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Įmonės pasiūlymai:

Papildoma informacija
Vieta: Nyderlandai / Nyderlandai
Galioja iki: 2/1/2020

