
Vodič medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy
počas prázdnin
Cor Logistics, s. r. o.

Miesto výkonu práce Hrádok 1,  02753 Istebné - Dolný Kubín 
Slovensko

Dátum nástupu na voľné
pracovné miesto

01.07.2022

Základná zložka mzdy v
eurách (v hrubom)

1 800 € mesačne

Pracovný a mimopracovný
pomer

Pracovný pomer na neurčitý čas

Dátum a čas vytvorenia 22.06.2022 o 14:41

Naposledy aktualizované 23.06.2022 o 07:31

Údaje o pracovnej pozícii

Id VPM 1940471

Zdroj úrad PSVR

Názov pracovnej pozície Vodič medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy počas prázdnin

Profesia (SK ISCO-08) 8332006 - Vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná
doprava)

Pracovná oblasť Doprava

Počet voľných miest 1

Náplň práce Vodič pre medzinárodnú dopravu, pracovné dni PO-PI, víkendy a sviatky
voľné. Jedná sa o stabilné prepravy do IT, A, CZ, HU hlavne o dovoz materiálu
k nám na sklad. Vodič bude mať k dispozícii skoro nové auto.

Miesto výkonu práce Hrádok 1,  02753 Istebné - Dolný Kubín 
Slovensko

Ďalšie miesta výkonu práce
Dolný Kubín

Pracovné podmienky

Pracovný a mimopracovný
pomer

Pracovný pomer na neurčitý čas

Zmennosť jednozmenná

Nočná práca Nie

Sezónna práca Nie

Základná zložka mzdy v
eurách (v hrubom)

1 800 € mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére

Požiadavky na zamestnanca

Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie

Prax aspoň 1 rok



Znalosť slovenského jazyka
je nevyhnutná

Áno

Vodičské oprávnenie Skupina C+E

Všeobecné spôsobilosti samostatnosť

Ďalšie požiadavky zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita

Údaje o zamestnávateľovi

Názov spoločnosti Cor Logistics, s. r. o.

Právna forma Spol. s r. o.

Sídlo Radlinského 1716
02601 Dolný Kubín - Dolný Kubín
Slovensko

IČO 52953408

Počet zamestnancov 10-19

Internetová adresa www.corlogistics.sk

Telefónne číslo +421902578942

Charakteristika
zamestnávateľa

Sme stabilná dopravná spoločnosť zaoberajúca sa vnútroštátnou a
medzinárodnou prepravou tovaru, špedíciou a logistikou.

Činnosť zamestnávateľa (SK
NACE Rev. 2)

Nákladná cestná doprava

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície

Sprostredkovanie kandidátov Vlastnou formou

Forma sprostredkovania inou formou -

Dátum ukončenia ponuky 30.06.2022

Informácie o obsadení pozície Zverejniť voľnú pracovnú pozíciu aj na európskom portáli pracovných miest

Kontaktná osoba

Kontaktná osoba Ing. Katarína Zubajová 
k.zubajova@corlogistics.sk 
+421902578942 

Kontaktný formulár (/kontaktny-formular)

https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/kontaktny-formular

