CZEŚĆ I – dane podstawowe firmy
Nazwa firmy

C.T.I. SAS

Link do strony firmy

www.cti-bennes.com

Nazwa projektu w bazie

CTI

Zakres działalności firmy :
branża
Charakterystyka prac :

Produkcja
SPAWACZ
Praca polega na spawaniu oraz montowaniu elementów do kontenerów na śmieci.
Spawanie metoda mig/mag
Mile widziana obsługa wózka widłowego oraz suwnicy.
Praca na podstawie rysunku technicznego

Etap budowy/ projektu

Produkcja kontenerów na śmieci

Miejsce projektu ( miejscowość, La Brahigue – 61130 Le Gué de-la-chaîne
region)
Przewidywana długość projektu

Możliwości zakwaterowania
Orientacyjna odległość
zakwaterowania od miejsca pracy
w regionie
Przewidywane dodatki paliwowe

możliwość przedłużenia

Opłaty:-30 euro miesięcznie za media; 50 euro kaucji zwrotnej przez pierwsze
4 miesiące- ZWROTNA po zakończeniu współpracy/ po 4 miesiącach już nie pobierana
9 km

Standardowo, przyznaje koordynator

CZĘŚĆ II –charakterystyka projektu :
Nazwa stanowiska

Spawacz monter

Ilość osób / ilość osób z francuskim
/ niemieckim/ angielskim zaznaczyć język

1 osoba – autem
Mile widziany język francuski

ilość osób z samochodem
Opis stanowiska:
- zakres zadań na stanowisku
- wymagania na stanowisku pracy,
- obsługiwane maszyny, sprzęty,
urządzenia

Spawaczy MAG – w załączeniu formatka, spawanie pojemników na odpady, Spawy
jednowarstwowe i dwuwarstwowe; spawy czołowe i pachwinowe,
Grubość blachy od 3 do 6 mm; rodzaj materiału-blacha, spawanie stali czarnej

Uprawnienia , certyfikaty
wymagane przez klienta
Orientacyjne wynagrodzenie za
normę / godzinową / miesięczną

Uprawnienia na EN 281-1/111
1700 EUR b/e
9,76 EUR

Określić normę miesięczną ( ilość
godzin w miesiącu )

35 h tygodniowo
Dodatek 50 EUR brutto za język, 50 EUR brutto za auto

Wynagrodzenie / dodatki dla
tłumacza
Wynagrodzenie / dodatki dla szefa
ekipy / team leadera
Premie
Planowane nadgodziny, praca w
weekend
System pracy ( podstawowy,
zmianowy)

Prime panier 3,5 EUR
Prime transport 0,045 /km
Możliwe nadgodziny – 2 godziny dłużej

Badania lekarskie

tak

Czy praca na wysokości /
szkodliwość

Spawanie do 3 metrów

Określić rodzaj szkodliwości
Odzież robocza do zabrania

Work Express ubranie , kandydat w swoim zakresie buty z noskiem

Narzędzia do zabrania

Nie

Narzędzia / sprzęt zapewniony
przez Klienta
Inne komentarze
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