
  

 

 

 

 

RAKODÓ 

munkatársakat keresünk  

Gyálra 

 
Téged keresünk, ha: 

 szereted a szabadban végzett munkát 

 nem jelent problémát számodra a fizikai munka 

 rendelkezel befejezett 8 általános iskolai végzettséggel 

 megbízható vagy 

 van saját autód, motorod vagy bicajod, amivel be tudsz járni dolgozni 

 

Jól fogod magad érezni nálunk, ha:  

 kedveled a pörgést 

 szívesebben jössz-mész és dolgozol kint a szabadban, mint állsz egész nap egy 

gépsor mellett 

 lényeges számodra, hogy bejelentett állásod legyen 

 motiválttá tesz, ha a teljesítményedet anyagilag is elismerjük 

 nem bánod, hogy a munkába járási költségeidhez kilométerenként 15 Ft-tal 

hozzájárulunk  

 a juttatásként kapott SZÉP kártyával szívesen vásárolsz  

 örülsz a tisztasági csomagnak, amit kéthavonta biztosítunk részedre 

 elengedhetetlen neked, hogy a munka mellett a családodra és a hobbidra is 

legyen időd 

 fontos számodra a jó hangulatú csapat, a családias légkör 

 szívesen részt vennél a céges rendezvényeinken, mint pl. a családi nap, 

horgász piknik, külföldi sportnap, foci bajnokság stb. 

 szereted a tiszta elvárásokat, amelyek mentén végezheted a munkád és elvárod, 

hogy a munkáltatód is betartsa a szabályokat 

 nem szeretnél állandóan váltani, hosszú távon egy munkahelyen képzeled el a 

jövőd 



 

 

Az alábbi feladatok, kihívások várnak majd:  

 elsődleges feladatod a kommunális és nem veszélyes szilárdhulladék 

gyűjtésében való rakodói részvétel 

 tehergépkocsi-vezető segítése manőverezéseknél 

 tehergépkocsi tisztántartásában való aktív részvétel  

Munkavégzés helye: Gyál külterülete  

További információ: +36 30 207 0973 telefonszámon vagy a www.fcc-group.hu 
oldalon 

Cégünk, az FCC Magyarország Kft. teljes körű hulladékgazdálkodási szolgáltatást nyújt 

partnerei számára – megtalálva az optimális megoldást ügyfelei egyedi igényeihez, 

ugyanakkor valamennyi jogszabályi előírást maradéktalanul betartva.  

 

Hiszünk a hosszú távú kapcsolatokban, melyek együttműködésre és 

megbízhatóságra épülnek.  

Hiszünk a szakértelem fontosságában és az ezáltal biztosított minőség erejében.  

Hiszünk abban, hogy munkánkkal hozzájárulunk környezetünk védelméhez.  

 

Ha Te is hiszel ezekben, jelentkezz az alábbi lehetőségeken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Jelentkezésed postai úton is megküldheted: 

FCC Magyarország Kft. Toborzás 2360 Gyál, Kőrösi út 53. 
 

Bővebb információk a www.fcc-group.hu oldalon. 

 

Be part of the Future with us… 

cv@fcc-group.hu 

+36-30-207-0973 
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