ENRETA

Pardubická 219
533 52 SRCH

s.r.o.
Řidič/ka sk. C + E pro firmu Enreta, sklad Přáslavice (Olomouc)

Enreta s.r.o.
Hlavní činností firmy je sběr a zpracování odpadního dřeva sloužícího k výrobě paliv a
následnému využití v energetickém zdroji Teplárna Otrokovice, a.s.
Koho hledáme?
Řidiče se zkušenostmi s řízením kontejnerové soupravy a práce s manipulační rukou.
Řidiče, který má chuť se podílet na rozvoji společnostmi v moravském regionu.
Řidiče, který je zkušený, zodpovědný, rád se stará o svěřenou techniku, je flexibilní, umí se
rychle a operativně rozhodovat a je dostatečně vyzrálý na tuto pozici.
Co Ti nabízíme?
Pravidelná výplata
Nástup možný ihned
Bonusy a prémie v závislosti na hospodářském výsledku střediska Morava
Pevná pracovní doba + příplatek za přesčas
Pouze vnitrostátní přeprava, převážně v regionu Morava
Co potřebuješ?
Platný řidičský a profesní průkaz sk. C + E plus kartu řidiče
Výpis z trestního rejstříku
Zkušenost s řízením kontejnerových vozidel výhodou
Zkušenost s manipulací s hydraulickou rukou výhodou
Strojní průkaz pro práci s HR výhodou (lze dodělat)
Průkaz ADR výhodou (lze dodělat)
Znalost práce s odpady výhodou

Informace o pozici
Společnost: Enreta s.r.o., člen skupiny Lama Energy Group, Pardubická 219, 533 52 Srch
Adresa provozovny: Přáslavice 335, 783 54 Přáslavice
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: zkušební doba 3 měsíce, následně na dobu určitou 1 rok, následně
na dobu neurčitou.
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva

Mobil: +420 606 639 041 E-mail: jan.rocek@enreta.cz www.enreta.cz IČO: 62065751
Společnost ENRETA s.r.o. je registrována u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7680.
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David Hagater
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Ing. Jan Roček
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Email: jan.rocek@enreta.cz

Ing. Jan Roček,
jednatel společnosti
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