AXELL EMPLOYMENT
Axell Employment to profesjonalna agencja pracy tymczasowej z wieloletnim doświadczeniem na
rynku polskim i międzynarodowym. Należymy do holenderskiej Grupy Axell, która operuje w
obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz w sektorze logistyki/spedycji.
WAKACJE 2018 – AMSTERDAM-SCHIPHOL-SPRZĄTANIE SAMOLOTÓW / TERMINALU
LOTNISKA START PRACY : LIPIEC 2018 !
Lokalizacja: Schiphol, Netherlands
Opis pracy
Dla jednego z naszych klientów , specjalizującego się w sprzątaniu wnętrz samolotów i uzupełnianiu
artykułów pokładowych poszukujemy pracowników porządkowych.
Twoje zadania
Utrzymanie czystości na pokładach samolotów oraz na terminalu lotniska
Nasze oczekiwania
- Dobra znajomość j. angielskiego ( poziom A3 /A4 )
- Dyspozycyjność w miesiącach : czerwiec, lipiec, sierpień , wrzesień 2018
- Gotowość do pracy w systemie zmianowym
- Prawo jazdy kat . B
Oferujemy
- Dobrze płatne, legalne i stabilne zatrudnienie w Holandii
- Możliwość długotrwałej współpracy
- Darmowy transport do pracy
- Opiekę polskich koordynatorów
- Tygodniowy system wynagrodzeń
- Pomoc w organizacji przejazdu do Holandii
- Pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów wymaganych do podjęcia pracy w Holandii
- Możliwość zdobycia holenderskich uprawnień i certyfikatów
- Odpłatne zakwaterowanie i ubezpieczenie
Zapraszamy do zapoznania się również z innymi ofertami pracy za granicą od zaraz
Osoby zainteresowane zapraszamy do aplikowania!
Przesyłając CV prosimy o podanie klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: Wyrażam

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez firmy Axell Holandia Sp. z o.o. oraz
Axell Polska 2004 Sp. z o.o. z siedzibą: 96-100 Skierniewice ul. Rybickiego 41, do celów związanych z procesem
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z
grupy Axell oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo
dostępu do moich danych i ich poprawiania.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

