BEZPECNÁ PRÁCA V HOLANDSKU
SO 7 ZÁRUKAMI PRE TECHNICKYCH TALENTOV LAREX
Holandsko má nedostatok technického personálu. Je tu veľký dopyt po inštalatéroch, elektrikároch,
zváračoch a maliaroch. Spolupracujeme s technickými pracovníkmi odbornými pracovníkmi z celej
Európy. Aj pre vás je spoločnosť „partner pre technicky špecializované profesie“, na ktorého sa
môžete spoľahnúť. S našimi jedinečnými zárukami budete vždy vedieť, čo vás v Holandsku čaká.

VAŠE ZÁRUKY OD SPOLOČNOSTI LAREX
1. Bezpečnosť vždy na prvom mieste
Dôsledné pracovné a bezpečnostné pokyny a kontrola pracovných podmienok.

2. Práca vždy zaručená
Zaručený výber z vhodných ponúk v rámci náročných projektov.

3. Istota zmluvy
Zmluva hneď vo vrecku, aby ste vedeli, na čom ste.

4. Výplata načas a korektne
Mzda vám bude vždy vyplatená včas a v súlade s právnymi predpismi.

5. Bezplatné pracovné vybavenie
Dobré náradie a nástroje, pracovné odevy a osobné ochranné prostriedky (OOP).

6. Prístup k odborným školeniam
Investujeme do vášho profesionálneho rozvoja a ďalšieho vzdelávania.

7. Certifikované ubytovanie
Zabezpečíme vám spoľahlivé certifikované ubytovanie.

V spoločnosti Larex pracujeme spoločne na úspechu

V spoločnosti Larex nerozlišujeme medzi „stálym“ a „dočasným“. Spoločne budujeme úspech.
Larex je tu na 100 % pre technických talentov a to znamená, že podporujeme vašu odbornosť a
zaistíme, aby ste mohli riadne a bezpečne vykonávať svoju profesiu.

Práca v spoľahlivých holandských podnikoch
V celom Holandsku spoločnosť Larex malým a veľkým podnikom v rôznych odvetviach pomáha nájsť adekvátnych odborníkov
v rôznych technických sektoroch. Niekedy len na kratší čas, no často na dlhšie obdobie. Naši klienti majú vždy zaujímavé
projekty a dokážu oceniť odbornosť. Sú to podniky, ktoré dodržiavajú pravidlá a právne predpisy a takisto venujú maximálnu
pozornosť dobrým a bezpečným pracovným podmienkam.

Záruka, že všetko bude pre vás zariadené
Zabezpečíme, aby ste mohli riadne a bezpečne vykonávať svoju prácu v priaznivých podmienkach. Mzda vám bude vyplácaná
korektne a každý týždeň. Navyše vám vybavíme overené ubytovanie! S nami sa nemusíte o nič starať. Vitajte v Holandsku!

LET’S KEEP IN TOUCH!
Prvý kontakt sme už nadviazali. Zostaňme teda v kontakte aj naďalej.

Pozrite si naše aktuálne pracovné ponuky na stránke www.larex.eu

Sledujte nás na Facebooku: www.facebook.com/larexeu

Tel. +31 (0) 88 49 49 609

E-mail recruitment@larex.eu

Povedzte o nás ostatným!
Spoločnosť Larex neustále hľadá motivovaných technických pracovníkov ako inštalatérov,
elektrikárov, zváračov a maliarov. Poznáte niekoho z tohto technického odboru, kto chce
pracovať v Holandsku? Povedzte mu, že spoločnosť Larex hľadá technických talentov!

