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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

Serwis porządkowy w Narodowym Forum Muzyki

Serwis porządkowy w Narodowym Forum Muzyki

Do obowiązków na powyższym stanowisku należeć będzie:
•    Utrzymanie czystość na terenie obiektu (strefa biurowa i ogólnodostępna) oraz wokół
obiektu
•    Realizacja prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego

 

Wymagania stawiane kandydatom:

•    Dyspozycyjność – gotowość do pracy w porze nocnej oraz w niektóre dni weekendu;
•    Brak przeciwskazań do pracy na wysokości
•    Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych
obowiązków;
•    Dokładność oraz umiejętność pracy w zespole;
•    Podjęcia pracy od zaraz;
•    Doświadczenie zawodowe w branży usług czystościowych oraz obsługa maszyny
sprzątającej będą dodatkowym atutem

 

Oferujemy:                  
•    Stabilne warunki zatrudnienia;
•    Zatrudnienie w oparciu o umowę o umowę zlecenie;
•    Niezbędne narzędzia pracy;

•    Udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki.

•    Stawka godzinowa na umowę zlecenie – do 18,60 zł / godz. brutto

 



Wymagane dokumenty: CV, inne dodatkowe dokumenty np. referencje, certyfikaty 

Lub telefonicznie:

Telefon kontaktowy: 727 010 251, 727 010 225

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą e-mailową na
adres: praca@nfm.wroclaw.pl z dopiskiem „Serwis” do 15.02.2021r. Do aplikacji prosimy
dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające
z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji,
jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
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