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Pro řidiče VZV do 3,5 t a 5 t nabízíme práce v Praze ve
společnosti Coca-Cola!

Pro řidiče VZV s nosností do 3,5 t a také řidiče VZV s nosností 5 t nabízíme práce v Praze ve
společnosti Coca-Cola!
Pokud máte platné oprávnění řidiče VZV a praxi minimálně 1 rok na pozici řidiče VZV s nosností do
3,5 t a také řidiče VZV s nosností 5 t, nabízíme vám skvělou příležitost získat práci v Praze ve
výrobním závodě Coca-Cola - jednou z největších světových společností!
Dlouhodobé zaměstnání v Praze, stabilní práce ve společnosti Coca-Cola, systematické zaškolení,
další vzdělávání, možnost zvyšování kvalifikace - to jsou výhody, které na vás čekají při zaměstnání.
Kromě toho získáte ubytování zdarma a podporu při vyřizování pracovního víza a pracovní
povolení.
Pokud jste flexibilní, samostatná, odpovědná osoba a máte dobrou fyzickou kondici, pak volné
pracovní místo řidič VZV s nosností do 3,5 t nebo řidič VZV s nosností 5 t je určena pro vás - můžete
úspěšně projít výběrovým řízením v naší společnosti, a získat si práci řidiče VZV ve společnosti CocaCola v Praze.
Společnost Coca-Cola je jedinečné místo, kde můžete pokračovat ve své kariéře, protože zde jsou
vždy ochotni přijmout energické, motivované a talentované lidi. Díky práce ve společnosti Coca-Cola
v Praze budete rádi přicházet do zaměstnání každý den, budete hrdí na své společnost, budete se
rozvíjet nejen profesně, ale i osobně. Jednimi ze součástí firemní kultury společnosti jsou
individualita, osobní svoboda, partnerství se zaměstnanci prostřednictvím otevřené výměny
informací.
Jaké další výhody poskytuje společnost svým zaměstnancům?
Po získání práce řidiče VZV v Praze ve společnosti Coca-Cola, dostanete individuální
rozvojový plán, který vám pomohou vypracovat odborníci HR-oddělení společnosti.
K dispozici pro vás budou také bezplatné vzdělání a další motivační programy. Korporátní
univerzita Coca-Cola umožňuje uspokojit téměř všechny požadavky na školení. Univerzita
nabízí jak standardní školení v učebně, tak i programy vzdáleného učení. Celkově
společnost nabízí více než 1500 kurzů!
Jádrem strategie společnosti je stabilní růst. Z tohoto důvodu práce ve společnosti Coca-Cola v Praze
vede do vašeho vlastního růstu a růstu vaší kariéry, dovedností a zkušeností. A to je snadné
implementovat, pokud máte stabilní zaměstnání a dlouhodobou práce, které vám zaručuje naši
společnost, včetně sociálního a penzijního pojištění.
Stabilní růst společnosti Coca-Cola potvrzují následující fakta:
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Firma vyrábějí více než 2800 výrobků ve více než 200 zemích po celém světě, včetně džusů a
nektarů, pitnou voda, sportovní a energetický nápoje, ledové čaje, kojenecká výživa a kvas.
Každý den výzkumná střediska společnosti pracují na vynálezem nových produktů.
Díky největší distribuční síti, společnost rychle dodává výrobky do různých koutů planety.
Každý rok společnost zahajuje řadu nových nápojů, v reakci na přání spotřebitelů.
V roce 2008 společnost investovala 40 milionů dolarů do stavby v USA největšího ve světě
závodu zaměřeného na obnovu PET lahví z plastových láhví (technologie láhve do láhve).
Společnost zlepšila úroveň využívání vody při výrobě více než 20%, což přinese úsporu více
než 160 miliard litrů vody.
Lidé společnosti je jedním z hlavních pilířů, na nichž stojí její činnost, především na jejich
schopnostech a nadšení pro práci. V České republice společnost Coca-Cola zaměstnává zhruba 1100
lidí.
V České republice společnost vytvořila speciální programy jak získávat, rozvíjet a udržet si ty nejlepší
zaměstnance.To umožňuje společnosti budovat své podnikání takovým způsobem, aby splňovat
očekávání všech zainteresovaných stran.
"Správní lidé na správných místech" - tak zní motto společnosti Coca-Cola, která si klade za cíl
nejen rozvíjet své podnikání v České republice, ale také podporovat místní tým zaměstnanců.
Výrobní závody firmy Coca-Cola v České republice vyrábějí více než pro 560 milionů spotřebitelů
nápojů, které zahrnují nejpopulárnější světové značky.
Práce řidiče VZV v Praze ve společnosti Coca-Cola předpokládá práci v moderním závodě,
který produkuje miliony litrů nealkoholických nápojů týdně.
Výrobní linky závodu Coca-Cola v Praze:

aseptická výrobní linka, umožňující výrobu ovocných nápojů Cappy Ice Fruit a ledových čajů
Nestea bez konzervačních látek
dvě linky na plnění plastových lahví sycenými nápoji (Coca-Cola, Coca-Cola zero, Coca-Cola
light, Fanta, Sprite, Kinley, Lift)
linka na plnění vratných skleněných lahví sycenými nápoji, ledovými čaji, ovocnými nápoji a
džusy (Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola zero, Fanta, Sprite, Kinley, Nestea, Cappy)
linka na plnění plechovek sycenými nápoji, ledovými čaji a džusy (Coca-Cola, Coca-Cola light,
Coca-Cola zero, Fanta, Sprite, Kinley, Burn; pro export společnost plní do plechovek i ledové
čaje Nestea a ovocné nápoje Cappy)
linka na výrobu tzv. bag-in-boxů, náplní do výčepních zařízení zvaných post-mix (Coca-Cola,
Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Kinley)
Kromě těchto výrobních linek se v pražském výrobním závodě provozují čtyři stroje na výrobu tzv.
preforem plastových lahví, které společnost vyváží do mnoha dalších zemích.
Tedy, máte potřebné zkušenosti a jste přesvědčen, že jste vhodným kandidátem na pozici řidiče VZV
ve společnosti Coca-Cola v Praze, ale ale stále máte pochyby? Zbavit se svých pochybů vám pomůže
ten fakt, že společnost Coca-Cola v České republice zaujímá 1. místo v žebříčku nejžádanějších
zaměstnavatelů!
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