Žeriavnik/Obsluha vysokozdvižného vozíka
Cor Metal, s.r.o.

Miesto výkonu práce

Hrádok 1, 02753 Istebné - Dolný Kubín
Slovensko

Dátum nástupu na voľné
pracovné miesto

ihneď

Základná zložka mzdy v
eurách (v hrubom)

900 € mesačne

Pracovný a mimopracovný
pomer

Pracovný pomer na určitú dobu

Dátum a čas vytvorenia

22.06.2022 o 08:38

Naposledy aktualizované

22.06.2022 o 08:44

Údaje o pracovnej pozícii
Id VPM

1940328

Zdroj

úrad PSVR

Názov pracovnej pozície

Žeriavnik/Obsluha vysokozdvižného vozíka

Profesia (SK ISCO-08)

8344000 - Operátor vysokozdvižného vozíka
8343001 - Žeriavnik

Pracovná oblasť

Stavebníctvo

Počet voľných miest

2

Náplň práce

Obsluha vonkajších žeriavov
Obsluha vysokozdvižného vozíka
Viazač bremien

Miesto výkonu práce

Hrádok 1, 02753 Istebné - Dolný Kubín
Slovensko

Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky
Pracovný a mimopracovný
pomer

Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov

12

Zmennosť

jednozmenná

Nočná práca

Nie

Sezónna práca

Nie

Základná zložka mzdy v
eurách (v hrubom)

900 € mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície

Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére

Požiadavky na zamestnanca
Požadovaný stupeň vzdelania

Nižšie stredné odborné vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka
je nevyhnutná

Áno

Všeobecné spôsobilosti

fyzická zdatnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
organizovanie a plánovanie práce
samostatnosť

Osobnostné predpoklady

spoľahlivosť
praktické myslenie

Údaje o zamestnávateľovi
Názov spoločnosti

Cor Metal, s.r.o.

Právna forma

Spol. s r. o.

Sídlo

Na Hrebienku 20
81102 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko

IČO

50988280

Počet zamestnancov

10-19

Internetová adresa

www.cormetal.sk

Telefónne číslo

+421910226433

Charakteristika
zamestnávateľa

Cor Metal, s.r.o. sa zaoberá výrobou betonárskej výstuže, nákupom a
predajom kovového odpadu.

Činnosť zamestnávateľa (SK
NACE Rev. 2)

Výroba ost.špec.stroj.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície
Sprostredkovanie kandidátov

Vlastnou formou

Forma sprostredkovania

skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa

Informácie pre záujemcu
ohľadom výberového konania

všetkých uchádzačov poprosíme zaslať životopis na e-mailovú adresu
prevadzka@cormetal.sk a my Vás budeme následne kontaktovať.

Dátum ukončenia ponuky

31.07.2022

Informácie o obsadení pozície

Zverejniť voľnú pracovnú pozíciu aj na európskom portáli pracovných miest

Kontaktná osoba
Kontaktná osoba

Ing. Ondrej Martvoň
prevadzka@cormetal.sk
+421911426433
Juraj Klocháň
+421911144433

Kontaktný formulár (/kontaktny-formular)

