POMORSKIE CENTRUM MIĘSNE Sp z o.o Sp. K. jest jedną z największych firm dystrybucji mięsa, drobiu i wędlin na Pomorzu,
częścią Grupy Nowak. To najnowocześniejsze centrum dystrybucyjne posiadające zautomatyzowany, nowoczesny park
maszynowy, które oferuje szeroki wybór produktów najlepszych polskich producentów.

Dołącz do nas jako

KIEROWCA KAT. B lub C/C+E
m.in. na trasy:
Pruszcz- Koszalin, Pruszcz-Gdynia, Pruszcz- Pakość i w samym Pruszczu Gdańskim

Oczekujemy:
•
•
•
•

Prawa jazdy kat. B lub C/C+E;
Dobrego stanu zdrowia;
Aktualnych badań Sanepid (lub gotowości do ich wykonania);
Mile widziane doświadczenie w branży spożywczej/ mięsnej.

Zadania na stanowisku:
•
•
•
•

Transport dostaw, także na krótkich trasach;
Kierowanie pojazdem ciężarowym w ruchu krajowym;
Właściwe zabezpieczenie pojazdu w trakcie i po zakończeniu pracy;
Prowadzenie wymaganej dokumentacji transportowej i eksploatacyjnej.

Zapewniamy:
•
•
•
•
•

Bogaty pakiet medyczny po okresie próbnym;
Atrakcyjne warunki ubezpieczenia grupowego;
Wynagrodzenie i premie wypłacane zawsze na czas;
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o wieloletniej tradycji;
Możliwość rozwoju zawodowego pod okiem wykwalifikowanego personelu.

CZEKAMY NA CIEBIE!
APLIKUJ NA: rekrutacja@zmnowak.pl pisząc w temacie: KIEROWCA PRUSZCZ

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w CV następujących klauzul:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Zakłady Mięsne Nowak Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą 80-180 Gdańsk ul. Knyszyńska 16A/2 w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w
dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres siedziby Spółki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Zakłady Mięsne Nowak Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Spółka komandytowa z siedzibą w 80-180 Gdańsk ul. Knyszyńska 16A/2 w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w
dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres siedziby Spółki."

