Stanowisko: Ładowacz
Miejsce pracy: Ruda Śląska
Nowe myślenie dla czystego jutra.
Kim jesteśmy. PreZero jest jednym z wiodących dostawców usług w zakresie gospodarki odpadami i ochrony
środowiska. Jesteśmy najlepsi w tym, co robimy dlatego, że zatrudniamy najlepszych ludzi. Pora powiększyć nasz
zespół! Poszukujemy zaangażowanych pracowników, którzy potrafią szybko dostosować się do zmieniających
się wyzwań naszego rynku, chcą pracować w ekscytującym, obiecującym oraz innowacyjnym środowisku
i rozwijać się razem z nami.
Opis stanowiska:
• dostarczanie i odbiór pojemników, worków na
odpady i surowce wtórne,
• załadunek odpadów zgodnie z dyspozycją
przełożonego,
• prawidłowe odstawianie pojemników/kontenerów
po realizacji wyładunku odpadów,
Od kandydatów oczekujemy:
• gotowości do pracy w systemie zmianowym,
• dyspozycyjności,
• rzetelności,
• pracowitości,

W zamian oferujemy:
• Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej
się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
i międzynarodowych standardach pracy;
• Przyjazną atmosferę pracy;
• Możliwość rozwoju zawodowego
i udziału w szkoleniach;
• Duży zakres samodzielności oraz
odpowiedzialności;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Rynkowe wynagrodzenie;
• Pakiet opieki medycznej;
• Karnety sportowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na rekrutacja@prezero.com

Stanowisko: Kierowca C + E
Miejsce pracy: Ruda Śląska
Nowe myślenie dla czystego jutra.
Kim jesteśmy. PreZero jest jednym z wiodących dostawców usług w zakresie gospodarki odpadami i ochrony
środowiska. Jesteśmy najlepsi w tym, co robimy dlatego, że zatrudniamy najlepszych ludzi. Pora powiększyć nasz
zespół! Poszukujemy zaangażowanych pracowników, którzy potrafią szybko dostosować się do zmieniających
się wyzwań naszego rynku, chcą pracować w ekscytującym, obiecującym oraz innowacyjnym środowisku
i rozwijać się razem z nami.
Od kandydatów oczekujemy:
•
•
•
•
•
•

ważnego prawa jazdy kategorii C+E;
ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu na
przewóz rzeczy;
karta kierowcy;
rzetelnego wykonywania poleceń służbowych oraz
poważnego podejścia do pracy;
dbałości o powierzony tabor;
dyspozycyjności.

W zamian oferujemy:
• Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej
się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
i międzynarodowych standardach pracy;
• Przyjazną atmosferę pracy;
• Możliwość rozwoju zawodowego i udziału
w szkoleniach;
• Duży zakres samodzielności oraz
odpowiedzialności;
• Stabilne warunki zatrudnienia;
• Rynkowe wynagrodzenie;
• Pakiet opieki medycznej;
• Karnety sportowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na rekrutacja@prezero.com

