UZMAN DOKUMA ELEMANI (B/E/D)
Çoktan beri aklından iş değiştirmeyi veya mesleki açıdan kendini geliştirmeyi veya tamamen yeni
bir başlangıç yapmayı geçiriyor muydun? Daha iyi
çalışma koşullarında, sana daha fazla değer verilen bir
işletmede, daha iyi kazançlı ve iş yeri güvencesi yüksek
olan bir firmada ve bunun ötesinde Avusturya‘da
çalışmayı ister miydin?
O zaman tam size uygun bir teklifimiz var!

MESLEKİ AÇIDAN KENDİNİ
GELİŞTİRMEK İSTİYORR

SUNDUKLARIMIZ
•

Avusturya‘da çalışma izni (kırmızı-beyaz-kırmızı
kart) başvurusunun yapılmasında destek verilir

•

Bulunduğun ülkede A1 dil sertifikası almak için
Almanca dil kursu ücretini karşılarız

•

Avusturya‘da şirket içi Almanca dil kursu desteği
verilir

•

Ev aramada (firmaya ait lojmanlar) ve diğer resmi
merciler ile olan işlerinizde yardımcı olunur

•

Taşınma sürecinde seyahat masrafları karşılanır

•

Modern dokuma makineleri (Picanol, Dornier,
Itema) ile çalışırsın

•

ve Avusturya‘da çalışma imkanları arıyorsan

•

çok başarılı ve modern bir tekstil şirketinde uzun
vadeli ve güvenli bir iş yerinde çalışmak istiyorsan

•

Kreş ve okul çocukları için yaz mevsimi bakım
hizmeti için ek ödenek

•

düzenli çalışma saatleri (vardiyalı çalışma, haftada
38,5 saat, yılda 5 hafta izin) olsun istiyorsan

•

Çeşitli spor tesisleri için indirimler, alışveriş indirimleri, öğle yemeği ek ödenekleri

•

kazancı iyi olsun istiyorsan

•

•

çalışma koşulları iyi olsun istiyorsan

Evden işe gidip gelirken toplu taşıma araçları için
ödenecek ücretler (yılık kart) karşılanır

•

uyumlu iş arkadaşlarının olduğu bir iş arıyorsan

SİZDE ARADIĞIMIZ ÖZELLİKLER

İLGINIZI ÇEKIYOR MUYUZ?

•

Tekstil mesleği eğitimi almış ve/veya uzun yıllar
dokuma işletmesinde çalışmış deneyimli olma

•

Çok iyi el becerisine sahip olma

•

Teknik alanda becerili ve ilgili olma

•

Çok itinalı ve dikkatli çalışma

O zaman kolay ve hızlı şekilde „Şimdi başvur“ düğmesini
tıklayarak firmamıza başvurabilirsin. Ayrıca firmamızı
telefon ile arayabilir veya eposta yollayabilirsin.
Bizimle eposta yolu ile irtibata geçeceğinde iletişim
bilgilerini (telefon numaran, eposta adresin) yazmayı
unutma.

•

Vardiya sisteminde çalışmaya hazır olma (sabah,
öğle ve gece vardiyası, yıllık vardiya planına göre
hafta sonunda da çalışmaya hazır olma)

•

Olağanüstü modern bir tekstil firmasında
çalışmaktan keyif alıyorsun

•

Avusturya‘ya taşınmaya hazır olma
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