Aktuální nabídka pracovních míst
ŘIDIČ


Řidič TUZEMSKÁ DOPRAVA, pobočka Šlapanice u Brna, Uherské Hradiště a
Mělník



Řidič MEZINÁRODNÍ DOPRAVA, České Budějovice a Kostelec nad Orlicí



Řidič TUZEMSKÁ DOPRAVA – hydraulická ruka; oblast Pardubice-Hradec
Králové-Brno

Volejte: +420 739 540 291
Pište na: cbsped@cbsped.cz

Našim zaměstnancům nabízíme






Zázemí stabilní české společnosti
Srdečný a osobitý přístup ke svým zaměstnancům
Motivující platové ohodnocení pro všechny profese
Zaměstnanecké výhody a benefity
Vzdělávání, možnost odborného a kariérního růstu

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých do životopisu dáváte jako odesílatel souhlas společnosti C.B.SPED,
a.s. IČ: 26030918 k jejich zpracování za účelem posouzení možného přijetí do zaměstnání a následnému uložení
po dobu výběrového řízení, nejdéle však na dobu 6-ti měsíců od jejich zaslání.

JSI ŘIDIČ PROFESIONÁL?
RÁD CESTUJEŠ?

PŘIDEJ SE

K NÁM!
NÁPLŇ VAŠÍ PRÁCE?

CO BUDETE POTŘEBOVAT?

CO ZÍSKÁTE PRACÍ U NÁS?

• řízení nákladního vozidla
• kontrola průběhu nakládky a vykládky
• možná volba tuzemsko / zahraničí
• včasné odevzdávání dokumentů
souvisejících nákladem
a výkonem řidiče

• řidičský průkaz C + E
• psychologické vyšetření
• digitální kartu řidiče
• profesní způsobilost
• trestní bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• aktivní přístup
• praxi v oboru
(není podmínkou, možnost zaškolení)

• nadprůměrné ﬁnanční ohodnocení
• atraktivní zaměstnanecké beneﬁty
- zdravotní volno
- penzijní připojištění
- zvýhodněné telefonování a další
• výborný technický stav vozidel
• individuální přístup a vzájemnou podporu
celého CBSPED teamu
• zaměstnanecké akce
• ADR příplatek, možnost školení
• možnost nástupu ihned

R

Možnost nástupu a místo výkonu práce na pobočkách C.B.SPED, a.s.:
- České Budějovice
- Rožnov pod Radhoštěm
- Šlapanice u Brna
- Kostelec nad Orlicí
- Uherské Hradiště

Společnost C.B.SPED, a.s. disponuje rozsáhlým vlastním vozovým parkem, jehož stáří a kvalita plně odpovídá emisnímu standardu EUR 5 a 6.
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