PRACA – AUSTRALIA (NSW North Coast)
Stabilna (na rynku australijskim od 2005 roku), rozwijająca się firma zajmująca się produkcją roślinną na pasze (lucerna),
która inwestuje w innowacyjne rozwiązania technologiczne nawadniania pol, poszukuje pracownika na stanowisko:

Mechanik/operator maszyn i pojazdów rolniczych
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
Wykrywanie, diagnozowanie i naprawa usterek mechanicznych w maszynach i pojazdach rolniczych.
Ocenianie stanu technicznego oraz wykonywanie prac przy użyciu maszyn rolniczych używanych w produkcji.
Czynny udział w procesach związanych z produkcją lucerny takich jak: opryskiwanie, zbiory, nawadnianie
Pomoc w rozwoju infrastruktury (np. rozbudowa systemów nawadniania)
WYMAGANIA:
Wyksztalcenie średnie/średnie branżowe (mechanik pojazdów i maszyn rolniczych lub technik mechanizacji rolnictwa lub
inne z zakresu mechaniki pojazdów i maszyn).
Zainteresowanie i pasja w serwisowaniu maszyn i różnorodnych urządzeń wykorzystywanych w produkcji roślinnej i
systemów nawadniających pola.
Doświadczenie w prowadzeniu gospodarstwa/wykonywanie prac ziemnych (mile widziane)
Minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku w ciągu ostatnich 5 lat
Znajomość języka angielskiego poziom sredni/zaawansowany - (wymagany test IELTS) - restrykcje wizowe
Wiek max 40 lat - restrykcje wizowe
Prawo jazdy
Posiadanie wszystkich niezbędnych dokumentów do aplikacji wizowej i emigracji (paszport, oświadczenie o niekaralności)
OFERUJEMY:
Stale/Długoterminowe zatrudnienie w Australii na wizie sponsorowanej i umowie o prace z możliwością aplikowania o
rezydencje australijską.
Bardzo dobre wynagrodzenie – zależne od doświadczenia i umiejętności (od 60.000 AUD /rok do 100.000 AUD/rok) do
negocjacji podczas procesu rekrutacyjnego.
Transport z Polski do Australii, zakwaterowanie przez okres zatrudnienia oraz możliwość korzystania z firmowego
samochodu.
Możliwość rozwoju kariery w rozwijającej się firmie na rynku australijskim.
Jeżeli spełniasz nasze wymagania, jesteś gotów wyemigrować do Australii i rozpocząć karierę w szybko rozwijającej się
firmie - to ciebie właśnie szukamy!
Wyślij nam swoje CV i skontaktuj się po więcej informacji!
Rodzaj pracy: Pełny etat, Kontrakt, Stała
Wynagrodzenie: Od $60 000,00 rocznie (brutto) – do negocjacji, zależnie od doświadczenia i umiejętności.
Kontakt:
JG M&C – Jacek Grzelak
admin@jgmac.com.au

