Dla naszego stałego klienta w Holandii, poszukujemy osób na stanowisko:

Do Twoich zadań należeć będzie m. in.:
- ochrona zdrowia zwierząt
- kontrola środków/produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
- kontrola stanu zdrowia zwierząt w dużych, średnich i małych rzeźniach, począwszy od chwili przybycia zwierząt na miejsce
- nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu uboju zwierząt
- weryfikacja wykonywanych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi
Aplikuj, jeśli:
- ukończyłeś studia weterynaryjne i posiadasz dyplom lekarza weterynarii – warunek konieczny
- posługujesz się j. angielskim w stopniu dobrym w mowie i w piśmie – znajomość słownictwa branżowego jest warunkiem koniecznym
- jesteś pewny, że praca ze zwierzętami jest tym co lubisz i w tym kierunku chcesz się rozwijać
- deklarujesz chęć do nauki j. niderlandzkiego na miejscu
- posiadasz łatwość w nawiązywaniu kontaktów i budowania relacji
- dobrze radzisz sobie ze stresem i potrafisz pracować pod presją czasu
W zamian nasz Klient oferuje:
- satysfakcjonujące wynagrodzenie
- 9-miesięczny program szkoleniowy na miejscu obejmujący: intensywny kurs j. niderlandzkiego oraz szkolenie weterynaryjne (okres
pełnopłatny przez klienta)
- kontrakt na min. 1 rok (wraz z okresem próbnym) – po tym czasie możliwość stałego zatrudnienia
- pomoc w zakwaterowaniu na miejscu

Rozpoczęcie szkolenia: wrzesień 2019.
Jeśli chcesz wziąć udział w procesie rekrutacyjnym wyślij CV i list motywacyjny w j. angielskim z dopiskiem w temacie
LEKARZ WETERYNARII na adres kbelniak@abpraca.pl do dnia 21.06.2019r.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Chcesz aplikować na naszą ofertę pracy? W linku poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat tego, kto i w jakim celu będzie
przetwarzać Twoje dane osobowe.
Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Przy wysyłaniu aplikacji prosimy o wpisanie w tytule maila nazwy stanowiska oraz dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych i przedstawiania ofert pracy (zgodnie z Ustawą z
dn.29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Oferta Pracy Stałej

