OBSLUHA STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ S ŘIDIČSKÝM OPRÁVNĚNÍM C
Nabízíme našim zákazníkům zcela novou službu a ty můžeš být u toho!
Díky speciálnímu vozu na rozmíchávání materiálu v jímkách bioplynových stanic
jsme rozšířili portfolio našich služeb!
Proč zrovna k nám?
agriKomp Bohemia působí v oblasti dnes tolik diskutovaných obnovitelných zdrojů, v technologii,
která pomáhá zabezpečit energetickou nezávislost.
Stavíme a poskytujeme kompletní servis bioplynových stanic, zemědělských objektů.
Naše firma oslavila již své 15. narozeniny, má pevné základy, budoucnost, vlastní a moderní
zázemí, vybavení a sílu týmu 130 spoluhráčů. Ačkoliv neustále rosteme, uchováváme si
přátelskou a rodinnou atmosféru s osobním přístupem.
Co bude náplní tvé práce:
• obsluha strojního zařízení (vrtulové míchadlo na hydraulické ruce) na místě u zákazníka
• pravidelná provozní údržba vozidla a stroje
• cesty v rámci celé ČR, výjimečně i SK a PL

Rádi bychom našli kolegu, který:
• má řidičský průkaz sk. C a profesní průkaz
• má strojní průkaz (příp. zaškolíme)
• má průkaz VZV (příp. zaškolíme)
• je manuálně zručný a flexibilní

Co ti můžeme nabídnout:
• plat 30 000 Kč - 40 000Kč
• náborový příspěvek ve výši 40tis Kč po odpracování 1 roku při prodloužení prac. smlouvy
• jednorázovou finanční odměnu dle výkonu společnosti
• maximální podporu při zaškolení na speciální vozidlo
• mobilní telefon je u nás samozřejmostí
• dostaneš příspěvek na stravné, po roce práce 5 týdnů dovolené, zdravotní volno
• výhodný mobilní tarif pro tebe i rodinné příslušníky
• bankovní účet s měsíční odměnou ze mzdy
• výhodné nákupy u dodavatelských firem
• po práci legraci, a proto pořádáme letní párty, vánoční večírek, táborák
• jazykové vzdělávání – vyber si jazyk a kurz dle libosti, dostaneš příspěvek
• značkové pracovní oblečení

Pošli nám svůj životopis a kolegyně Alena Ševčíková ti obratem ozve!
+420 731 699 078
a.sevcikova@agrikomp.cz
agriKomp Bohemia s.r.o., Ostopovická 756/10, 664 47 Střelice u Brna

