NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA ve společnosti NVB LINE s.r.o.
Kdo jsme? Od roku 2005 se staráme o instalaci dopravního značení a vysprávky českých silnic. Začínali
jsme se dvěma zaměstnanci a teď je nás skoro sedmdesát. Před dvěma lety jsme postavili nový areál
a firmu tak nejen sjednotili pod jednu střechu, ale nabídli našim zaměstnancům čisté a moderní
zázemí.
Dbáme na pořádek a ekologii.
Nerozdělujeme chod firmy na administrativu a dělníky. Všichni jsme jedna rodina. Společné vánoční
večírky i letní grilování jsou totiž skvělým způsobem, jak se navzájem poznat.
Na naši novou provozovnu v Kvasicích přijmeme vhodného uchazeče na pozici:

DĚLNÍK ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ
Práce v našem oboru není snadná. Letní rozpálené silnice, brzké ranní směny nebo práce o
víkendech. Vše je ale poctivě zaplaceno. Začít ale můžete i jako brigádník a vyzkoušet si tak provoz na
vlastní kůži.
Náplň práce:
-

instalace a servis přechodného dopravního značení
instalace svislého dopravního značení
frézování dopravních knoflíků
realizace vodorovného dopravního značení
oprava a údržba komunikací
regulace dopravy

Jestli Vás čekají nějaké služební cesty s nocí strávenou mimo vlastní postel? Ano, ale není jich mnoho.
Naše asistentka pro vás navíc pečlivě vybere vhodný penzion. Levných ubytoven se bát nemusíte.
Co byste měli splňovat
• Řidičský průkaz B – aktivní řidič
• Řidičský průkaz skupiny C, CE včetně profesního průkazu výhodou
• Fyzickou zdatnost a časovou flexibilitu
• Odpovědnost za dodržování pořádku na pracovišti a v přiděleném vozidle
• Spolehlivost a pečlivost
Co Vám můžeme nabídnout
• Pracovní smlouva na HPP s možností okamžitého nástupu, možno i na DPP
• Nástupný měsíční plat 22 000 Kč, s příplatky až 35 000 Kč
Příplatek za řidičská oprávnění dle skupiny
Individuální měsíční odměna, diety
Příplatky za víkendy, za noční směny a svátky
• Odborné školení a rekvalifikace
• Celozávodní dovolená v období vánočních svátků
Máte nějaké dotazy nebo jste se rozhodli nám poslat svůj životopis?
Kontaktujte naši asistentku Markétu.

Markéta Nakládalová
tel. 770 184 337
e-mail: nakladalova@nvbline.cz
www.nvbline.cz

