Mr. JOB je spoločnosť využívajúca inovatívne metódy v procesoch obsadzovania
pracovných pozícii. Riadi ju tím odborníkov s dlhoročnu praxou v oblasti personalistiky.
Našim cieľom je poskytovať profesionálne služby v oblasti ľudských zdrojov na vysokej
úrovni a flexibilne riešiť potreby našich klientov, zamestnancov i uchádzačov o
zamestnanie.
Ponúkame voľné pracovné pozície:
 Zvárač - stabilná prácu pre zváračov v Trnave. Výborné platové podmienky - 5
eur/hod. v čistom + stravné lístky, zabezpečíme ubytovanie za veľmi nízky poplatok,
ponúkame

možnosť

týždenných

záloh.

Podmienkou

je

čítanie

technickej

dokumentácie, vlastniť platné zváračské oprávnenie (EN 287-1: 131 P BW,FW
(hliník), 111 P FW , 135 P FW, BW, T FW, BW, 141 T BW H-L045+ 135 P FW
(nerez)). Nástup možný ihneď
 Zámočník - stabilná prácu pre zámočníkov v Trnave. Výborné platové podmienky - 5
eur/hod. v čistom + stravné lístky, zabezpečíme ubytovanie za veľmi nízky poplatok,
ponúkame

možnosť

týždenných

záloh.

Podmienkou

je

čítanie

technickej

dokumentácie, vlastniť platné paličské oprávnenie D-G2, D-G5, alebo zváračské
oprávnenie Z-G1. Nástup možný ihneď
 Skladník v mraziarenskom sklade - práca v mraziarenskom sklade v Maduniciach
pri Hlohovci. Pracovná náplň

- vychystávanie tovaru, skenovanie/picking,

balenie/packing, práca na VZV, atď. Práca na TPP, hodinová mzda 3,30 eur v čistom,
po zaškolení na základe výkonu. Mesačná mzda 600 - 1200 eur podľa pozície,
možnosť ubytovania, možnosť čerpať týždenné zálohy. Nástup možný ihneď.
 Pracovník v sklade - práca v sklade v Senci. Pracovná náplň - vychystávanie tovaru,
skenovanie/picking, balenie/packing, práca na VZV, atď. Práca na TPP, nástupný plat
3 eur v čistom. Mesačná mzda 600 - 900 eur v čistom, možnosť ubytovania, možnosť
čerpať týždenné zálohy. Nástup možný ihneď
 Expedient v sklade s potravinami- práca v sklade s mliekarenskými výrobkami v
Bratislave. Pracovná náplň - vychystávanie tovaru podľa dodacieho listu za pomoci
ručného skenera (picking). Práca na TPP, príplatky za nočnú prácu, víkendy a sviatky
+ výkonnostné odmeny + stravné lístky vo výške 3,70 eur. Mzda od 600 - 800 eur v
čistom. Možnosť čerpať týždenné zálohy. Ponúkame ubytovanie zdarma. Nástup
možný ihneď
KONTAKT: bezplatná linka: 0800 666 999 , mail: praca@mrjob.sk

