Співробітник для прибирання та чищення будівель (ж/ч/ід) для об'єктів GGPmbH
GGP.78.2022
Завдяки різноманітним установам GGP Group є частиною охорони здоров'я,
соціального забезпечення та сестринської допомоги, реабілітації та надання місць у
центрах денного догляду за дітьми в Ростоку та околицях.
Для нашого клінінгової команди GGP Group в Ростоку і околицях ми шукаємо нових
співробітників з якомога ранньої дати.
Це очікує на Тебе:









Прибирання та обслуговування наших об'єктів в Ростоку
Ти несеш відповідальність за прибирання та обслуговування вхідних зон,
кімнат відпочинку, санітарних вузлів, сходових кліток тощо.
Ти несеш відповідальність за свої матеріали і робиш регулярну
інвентаризацію
трудові відносини обмежені одним роком
Твій робочий час з понеділка по п'ятницю
а) основне прибирання з 07:00 (без позмінної роботи)
б) прибирання з утримання чистоті з 15:00 (без позмінної роботи)
підтримка у догляді за дітьми в наших дитячих садках
підтримка в пошуку житла, може бути надана корпоративна квартира

Ми очікуємо від Тебе:







Ти маєш початковий досвід роботи в секторі прибирання взагалі або
прибирання будівель
Ти працюєш самостійно і на власну відповідальність
Ти володієш знаннями з охорони праці та техніки безпеки та з поводження з
миючими засобами
Ти маєш приємний зовнішній вигляд і гнучкі в роботі
водійські права є бажаними
володіння німецькою мовою на рівні А1 було б перевагою

Наші вагомі переваги:
У всіх нас в GGP Group є спільна мета - ми разом забезпечуємо і покращуємо якість
життя багатьох людей і беремо на себе соціальну відповідальність. Роблячи це, ми
об'єднуємо в собі всі грані соціального різноманіття. У своїй роботі ми спираємося на
команди, адже тільки разом і при об'єднанні особистих і професійних сильних сторін ми
зможемо досягти поставленої мети. Такі ж колоритні, як і наші команди, ми розкидані по
всьому місту і околицях, але залишаємося завжди на зв'язку - адже у всіх нас є одне
спільне бажання: допомагати людям.

Ми не втрачаємо Тебе з поля зору. Тебе порадують:


30 днів відпустки



режим роботи з понеділка по п'ятницю



приваблива винагорода в рамках класифікаційних рекомендацій Групи GGP



спеціальна річна доплата



всебічна програма управління охороною праці



можливість брати участь у щорічних акціях з підвищення кваліфікації

Ще більше інформації Ти знайдеш тут: https://karriere.ggp-gruppe.de/was-wir-bieten
Подай заявку зараз!
Твою заявку відішли, будь ласка, під довідковим номером GGP.54.2022 на адресу:
bewerbung@ggp-gruppe.de
Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik mbH
Personalabteilung
Carl-Hopp-Straße 19a
18069 Rostock
Просимо вашого роуміння, що ми не покриваємо жодних витрат на подання заявки, включаючи витрати на
проїзд та презентацію.

