UAB „SKOGRAN“ – viena didžiausių ir sparčiausiai augančių miškininkystės paslaugas teikiančių kompanijų
Lietuvoje, kuri savo veiklą pradėjo 2005 metais Švedijos miškuose. Šiuo metu UAB "SKOGRAN" sėkmingai dirba
Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Austrijoje bei Lietuvoje.
UAB „SKOGRAN“ - suteikia galimybę įgyvendinti idėjas, tobulėti, augti kartu bei jaustis svarbiu komandos nariu ir į
savo profesionalų komandą kviečia prisijungti:

MIŠKININKYSTĖS DARBŲ BRIGADININKĄ (-Ę)
darbui Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Vokietijoje
Jums patikėsime:
· Formuoti brigadas, derinti ir koordinuoti kelionės
maršrutą ir datas.

Mes tikimės, kad Jūs:
· Matote save vadovaujančiose pareigose (patirtis būtų
privalumas) ir galėtumėte suburti stiprią komandą.

· Planuoti ir efektyviai organizuoti brigados
miškininkystės darbus (miško sodmenų sodinimo
ir/ar jaunuolyno ugdymo, retinimo, šviesinimo).

· Galėtumėte planuoti ir organizuoti brogados darbus
(patirtis būtų privalumas).

· Vadovauti brigadai, tinkamai paskirstant darbus,
užtikrinant normų įvykdymą ir kokybišką darbų
atlikimą.

· Pasižymite atsakingu požiūriu į darbą ir gebate
lanksčiai spręsti iškilusius klausimus.
· Turite profesinį išsilavinimą (miškininkystės srityje
būtų privalumas).

· Dirbti su įmonės verslo valdymo sistema
(programa).

· Turite gerus darbo su kompiuteriu įgūdžius.

· Rūpintis brigados motyvacija ir palaikyti gerą darbo
atmosferą.

· Turite anglos kalbos pagrindus ir esate pasiruošę
tobulėti toliau.

· Užtikrinti darbo tvarkos, darbuotojų saugos ir
sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi.

· Galite vykti į ilgalaikes komandiruotes (nuo 1 iki 3
mėn.).
· Turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Mes siūlome:
· Profesionalų komandą, kurioje vertinamas
iniciatyvumas ir orientacija į rezultatą.
· Kelionės ir apgyvendinimo išlaidų apmokėjimą.
· Aprūpinimą darbo rūbais ir priemonėmis.
· Tarnybinį automobilį darbuotojų brigadai.

Darbo užmokestis:
· Priklausomai nuo Jūsų patirties ir kompetencijų,
siūlomas darbo užmokestis nuo 1800 Lietuvoje ir nuo
2000 eurų Europos šalyse (neatskaičius mokesčių) ir
priedai, priklausantys nuo pasiektų veiklos rezultatų.
Jūsų lūkesčius aptarsime pokalbio metu, įvertinę Jūsų
patirtį ir kompetencijas.

Norintys išbandyti savo jėgas – junkitės prie mūsų
komandos!
Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Miškininkystės darbų brigadininkas“ siųskite iki el.paštu karjera@skogran.com.
Informuosime tik atrinktus kandidatus. Daugiau informacijos rasite www.skogran.com.

