Jesteś zawodowym kierowcą, który posiada prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo
kwalifikacji na przewóz osób?
W takim razie świetnie trafiłeś - firma Intertrans PKS S.A. w Głogowie da pracę kierowcom,
którzy dołączą do zespołu! Skontaktuj się z nami, a z przyjemnością zaprosimy Ciebie na rozmowę.
Już wkrótce możesz zasiąść za kierownicą naszych autobusów, świadcząc usługi transportowe dla
osób, które potrzebują dostać się do pracy, szkoły, pojechać w innych, codziennych sprawach lub
wybrać na wycieczkę w piękne rejony Polski i nie tylko. Aktualnie przywracamy linie dalekobieżne,
które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem podróżnych.
Jesteśmy firmą z długoletnim doświadczeniem i ugruntowanymi wartościami. Zapewnimy Tobie
stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, z wynagrodzeniem od 3200 do 6000 zł. Gwarantujemy
profesjonalny proces adaptacji i niezbędnych szkoleń, a także adekwatny do predyspozycji
dobór zadań przewozowych, które będziesz realizował. Różnorodność przewozów, jakie
świadczymy już teraz,

a także najbliższe plany rozwojowe, dadzą Ci szeroką perspektywę

kształtowania ścieżki zawodowej. Skorzystasz również z pakietu benefitów, w tym na usługi
świadczone przez spółki z grupy.
Jeżeli nie jesteś z okolic Głogowa, nic straconego - pomożemy Ci w znalezieniu odpowiedniego
mieszkania.
Tak więc jeśli jesteś zainteresowany, a na pierwsze pytanie odpowiedziałeś „tak” to czekamy na
Twoje CV wysłane na nasz e-mail sekretariat@intertranspks.com.pl lub kontakt pod numerem
telefonu 609 446 252.
W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu
rekrutacji w firmie „Intertrans” PKS S.A. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Informujemy, że Administratorem danych jest Intertrans PKS S.A. w Głogowie. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.
Ma Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych
jest dobrowolne.
Jeśli wyraża Pan/ Pani zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez naszą firmę prosimy o
zamieszczenie w CV dodatkowych klauzul: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
przyszłych rekrutacji prowadzonych przez „Intertrans” PKS S.A. w Głogowie ”.

