Ofertă de angajare
Ambasada Republicii Federale Germania angajează,
începând cu luna noiembrie, personal curăţenie cu normă întreagă şi parţială
Candidatele / Candidaţii vor trebui să dispună de următoarele calificări şi experienţă profesională:
-

studii: învăţământul minim obligatoriu
dovada experienţei practice ca menajeră
capacitatea de a lucra în echipă şi seriozitate, rezistenţă sporită şi flexibilitate
condiţie fizică bună
onestitate şi loialitate
cunoştinţele de limbi străine (germană, engleză) reprezintă un avantaj

Viitoarea ocupaţie cuprinde următoarele activităţi:
-

întreţinerea şi curăţarea podelelor, a inventarului birourilor, holurilor, a sălilor de protocol şi a
toaletelor aflate în clădirea principală cât şi în clădirile secundare
curăţarea geamurilor în spaţiile interioare, întreţinerea şi curăţarea bucătăriilor
sprijin la activităţile de pregătire şi cele ulterioare unor evenimente
spălat şi călcat, după caz

Ce vă oferim?





O normă întreagă de muncă (40 ore/săptămână) şi o normă redusă de muncă (20 ore/săptămână)
O activitate interesantă într-un mediu multilingvistic
Un mediu de lucru plăcut în cadrul echipei de la reşedinţă sau ambasadă
Fiind un angajator care respectă viaţa de familie, în funcţie de programul activităţilor de
serviciu, vă oferim program de lucru flexibil, precum şi reducerea taxei de şcolarizare la Şcoala
Germană Bucureşti
 Raporturile de muncă se vor desfăşura în baza unui contract individual de muncă, în
conformitate cu legislaţia muncii din România
 Salariul se supune uzanţelor locale şi este stabilit în conformitate cu schema de salarizare a
ambasadei
 Contractul de muncă se va încheia, iniţial, pe o durată determinată de un an, putând fi
transformat ulterior într-un contract pe durată nedeterminată.
Vă rugăm să vă depuneţi candidatura până la 15.10.2018, împreună cu următoarele documente:
-

CV
copie a documentului de absolvire a şcolii/a certificatului de specializare/a certificatelor de
muncă
referinţe
scrisoare de intenţie

prin poştă sau e-mail la:
Ambasada Republicii Federale Germania la Bucureşti
în atenţia domnului Peter Küppers
Str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade nr. 6-8
011849 Bucureşti
e-mail: vw-10@buka.diplo.de

