Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!
Bizonyára Önnek, a település felelős vezetőjének fontos, hogy az ott élők közül minél több fiatalnak és
idősebb korban lévő lakosnak legyen rendszeres munkája, megbízható munkahelye és jövedelme.
A minél teljesebb foglalkoztatás megvalósítását a kormány programja is célul tűzte ki - ehhez kívánunk mi
is saját eszközeinkkel hozzájárulni.
Társaságunk, a Pannon-Work Zrt., amely 25 éve aktív szereplője a hazai
munkaerő kölcsönző piacnak azonnal akár 50-60 munkahelyet tud ajánlani
a településen élő nőknek és férfiaknak. Jelenleg közel 5.000 munkavállalónk
dolgozik különböző megbízóinknál és a gyorsan változó gazdasági körülmények miatt mindinkább növekszik a foglalkoztatók részéről a kereslet a
munkaerő iránt, akár szezonális foglalkoztatásra is. A Pannon-Work csoport
legjelentősebb partnerei GE Consumer & Industrial, Flextronics International Kft., GE Water, Veritas Dunakiliti Kft., ThyssenKrupp Ferroglobus Zrt,
de mellettük számos közepes vállalkozás számára biztosítunk szakképzetteket és betanított munkát végzőket.
Társaságunk a Munkatörvénykönyve és az erre vonatkozó valamennyi
jogszabály rendelkezéseinek maradéktalan betartásával, munkaszerződéssel alkalmazza a kölcsönzésre kerülő munkavállalókat – rendszeresen
fizetve a munkabérüket és közterheiket.

Várunk 8 általános iskolai, szakmunkásképző és technikusi végzettséggel rendelkezőket, akiket

OPERÁTORKÉNT, TERMÉK TESZTELŐKÉNT, HIBAKERESŐ OPERÁTORKÉNT, RAKTÁROSKÉNT,
TARGONCÁSKÉNT foglalkoztatunk.
A megkereshető nettó bér a munkakörtől függően műszakpótlékkal, bónuszokkal és cafeteriával
mintegy 85.000 – 170.000 forint lehet.

Évek óta külön figyelmet fordítunk a pályakezdő, huszonöt év alatti
és a munkaerőpiacon már nehezebben munkát találó ötven éves kor
feletti, valamint a megváltozott munkaképességű szakemberek
foglalkoztatására.

- TÁRS A MUNKÁBAN
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Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!
Reméljük - bár az önkormányzati választásokra történő felkészülés és szerteágazó feladatok sok
munkával járnak mind Önnek, mind munkatársainak -, ajánlatunkat érdemesnek tartja arra, hogy megismertesse a település munkaképes korú lakóival.
Szívesen elmegyünk olyan rendezvényre, amelyet Önök szerveznek, vagy ha úgy látják hasznosnak, akkor önálló állásbörzét tartunk, amelyen bemutatjuk a konkrét munkalehetőségeket,
feltételeket és az elérhető kereseteket.
Amennyiben a településen élők közül nagyobb létszámban válnak munkavállalóinkká, lehetőség van
arra, hogy ingyenesen szállást és buszjáratot biztosítsunk, amely hétfőn reggel munkába hozza és
pénteken délután haza viszi a munkavállalókat.
Az alábbi felsorolásban láthatja aktuális ajánlatainkat, amelyekre rákattintva bővebb információt
tartalmazó honlapunkra kerül az érdeklődő. Itt lehetőség van az azonnali jelentkezésre is.
http://allas.pannonwork.hu/job.php?jobID=4733

Operátor

http://allas.pannonwork.hu/job.php?jobID=4727

Hibakereső technikus

http://allas.pannonwork.hu/job.php?jobID=4722

Hibakereső operátor

http://allas.pannonwork.hu/job.php?jobID=4726

Forrasztó operátor

http://allas.pannonwork.hu/job.php?jobID=4723

Teszt operátor

http://allas.pannonwork.hu/job.php?jobID=4732

Készlet adminisztrátor

http://allas.pannonwork.hu/job.php?jobID=4724

Raktáros

http://allas.pannonwork.hu/job.php?jobID=4670

Minőségirányítási technikus

http://allas.pannonwork.hu/job.php?jobID=4668

Minőségellenőr

http://allas.pannonwork.hu/job.php?jobID=4704

Betanított munkás

http://allas.pannonwork.hu/job.php?jobID=4143

Mechanikai műszerész

Társaságunkról és tevékenységünkről Ön és munkatársai bővebb információt a
www.pannonwork.hu honlapon nyerhetnek.
A Pannon-Work Zrt. részéről a kapcsolatot
Zaránd István toborzási csoportvezető biztosítja, akinek elérhetőségei:
zarand.istvan@pannonwork.hu, telefon: 06-1-279-0624, mobil:06-70-9840057
Reméljük állásajánlatainkkal is segítjük, hogy településükről minél többen állhassanak munkába
pályakezdőként vagy akár idősebb korban, akár még a nyugdíjkorhoz közeledve is.
Üdvözlettel:
Bozi Arnold
Budapest, 2014. szeptember 9.
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