Carretiller/a a Cassà de la Selva (càrrega de camions).
Ref.175498 - 03/10/2022 - Cassà de la Selva (Girona)

Descripció de l'oferta
Oferta de feina en una empresa seriosa situada a Cassà de la Selva que necessita incorporar un/a carretoner/a per suplir una substitució per malaltia
de llarga durada d'un dels seus treballadors de plantilla.

Funcions i requisits de la vacant
La persona seleccionada s'encarregarà, amb un toro de gasoil de dos pedals, fer la càrrega i descàrrega de camions.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada intensiva

Horari: Feina de dilluns a divendres en torns
rotatius setmanals de matí i tardes. No
es treballa de nits.
Perspectiva de la feina:

Es tracta de la substitució d'una baixa
mèdica de llarga durada.

Previsió d'incorporació:

Immediat

Altres dades a destacar: El contracte serà per ETT.

Idiomes
Català - B2 - Avançat (Imprescindible)

Coneixements necessaris
Carnet de toro/ carretiller

Professions de la feina
Carretiller/a
Mosso/a de càrrega i descàrrega
Mosso/a magatzem

Experiència laboral
És imprescindible

Cal disposar del carnet de carretoner/a en vigència i tenir una experiència àmplia fent tasques de carretiller/a, fent
càrrega i descàrrega de camions.
Nivell d'experiència:

Personal no qualificat

Anys d'experiència:

2 anys

Carnets
B

Altres requeriments
Estem pensant en una persona dinàmica, decidida, ben motivada i que es pugui incorporar immediatament.

Empresa

Empresa:

GRUP ORGANIGRAMA
Sector:

Serveis en Recursos Humans / consultoria / ETT

Descripció:

Organigrama SL: recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial.
Emergent Catalunya ETT: treball temporal. Autorització administrativa núm. 69/0015/96.

L'equip de consultors experts en selecció de personal del Grup Organigrama disposem d'una àmplia i sòlida experiència en
serveis de recursos humans per a empreses de primer nivell de tot tipus de sectors. Ens avalen els prop de trenta anys
d'experiència, durant el quals hem avaluat més de 100.000 candidats per a més de 10.000 processos de selecció.

