Informações da empresa
Nome da empresa
Pessoa de contato
Email
Site

Descrição do trabalho
Perfil procurado

Geluk en Van Hoof BV
Alegria Jobs: silvia coelho/Sacha Goossens/Margaret Krijnen/Cees van de
Kraats
info@alegriahealth.com

www.gelukenvanhoof.eu

Trabalho de construção. Produzindo portas, janelas e fachadas de aço desde
o desenho.
Pessoas flexíveis e motivadas!
-

Conhecimento das técnicas de fabricação
Grande habilidade em metal
Grande habilidade em técnicas de soldagem (MIG/MAG)
Ser capaz de ler desenhos e trabalhar independente
Inglês B2
Vive em um raio de < 10 km do emprego

Descrição
Core business

Construção
Geluk en Van Hoof produzem portas de aço , janelas e fachadas para serem
colocadas em escritórios e habitações. Trabalham principalmente com
frames de aço, O conhecimento de soldadura e das técnicas da fabricação
de aço são uma obrigação.

Setor da empresa
Tamanho da empresa
Cantina disponível
Refeição quente disponível
Café/chá disponível
Quarto fumador disponível

Produção
12
Sim
Não
Sim
Só é permitido fumar fora

Informações do projeto
Função
Data de início
Data de término
Número de vagas
Gênero
Número de condutor
Certificado de bom
comportamento
Subsídio de quilómetro

Trabalho de construção allround
O mais rápido possível

Ambiente de trabalho

Geluk en Van Hoof tem um ambiente de trabalho muito agradável e a
equipa está sempre muito por perto. A cooperação é muito importante no
trabalho.
Não
Serra, prensa, Kit de soldagem

Educação interna
Trabalhar com máquinas
específicas
Licença de empilhadeira

masculino
0
Não é necessário
Não

Não é necessário
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Alcance a licença do
caminhão
Outros certificados
Altura

Não é necessário
Não
Mimíno 1,65 m.

Requisitos linguísticos
Inglês

Nível básico de inglês B2.

Requisitos de segurança
Desgaste exigido do trabalho
Higiene pessoal
Língua da instrução

A seu encargo:
Roupa quente
Sapatos de trabalho (sapatos de segurança)
Para as empresas de logística não é solicitada higiene pessoal especial. Além
disso, nos Países Baixos é obrigatório ter o seu cartão de identificação com
você a qualquer momento, assim também quando você vai trabalhar.
Inglês

Perfil dos trabalhadores
Educação
Experiência/conhecimento
material
Condições adicionais
Teste prático necessário

Não obrigatório
Sim, boa habilidade com metal e soldagem.
Não

Condições salariais
Salário da juventude
23 anos de idade
Cao
Horas

Não.
€ 12,51
Sim, para metais
7.30 – 16.15

Horas por semana
Horas extras

38
Às vezes

Turnos
Número de turnos
Deslocamento 1
Informações adicionais

1
07:30-16:15 p.m.
As pessoas têm de estar presentes na empresa no mínimo 15 minutos antes
de iniciar o tranbalho.
Pausas:
09:30-09:45 primeiro tempo (15 minutos)
12:30-13:00 segundo tempo (30 minutos)
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