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Operador De Pátio  Contrato Intermitente  Bairro
Monte Das Oliveiras em Manaus  AM

Título da vaga Operador De Pátio  Contrato
Intermitente  Bairro Monte Das Oliveiras
Empresa
Empresa com nome confidencial

R$ 1.035,00 (Bruto mensal). Período Integral. Outros

Salário
l

R$ 1.035,00 (Bruto mensal)

Seguir esta empresa Seguir esta empresa

Jornada Período Integral
Tipo de contrato Outros
Salário R$ 1.035,00 (Bruto mensal)

Descrição
l

Área e especialização profissional: Transportes  Ajudante de Motorista

l

Nível hierárquico: Operacional

l

Local de trabalho: Manaus, AM

l

Regime de contratação de tipo Outros

l

Jornada Período Integral

l

Me chamo Francisco, trabalho no RH da Empresa Indigo, e tenho uma proposta de emprego para
lhe oferecer como OPERADOR DE PÁTIO (ESTACIONAMENTO):

l

LOCAL DE TRABALHO:

l

SHOPPING MANAUS VIA NORTE – BAIRRO MONTE DAS OLIVEIRAS – MANAUS/ AM

l

Você possui todos estes prérequisitos?

l

Ter 18 anos ou mais;

l

Poder trabalhar em Contrato Intermitente;

l

Ter no mínimo o Ensino Fundamental Completo.

l

CONTRATO INTERMITENTE:

l

O contrato intermitente é uma nova modalidade de contratação, onde é feito o registro na carteira
de trabalho, porém, o colaborador é convocado em dias específicos e recebe proporcional aos
dias e horas trabalhadas. O horário de trabalho irá depender do evento que o funcionário for
convocado! Essa atividade não impede de o colaborador exercer outra função registrada em outra
Empresa. Você não trabalhará todos os dias, apenas de acordo com a necessidade da
Empresa.

l

BENEFÍCIOS:

l

Você receberá o Vale transporte + Vale Refeição. Da mesma forma, receberá proporcional as
férias e o 13º salário.

l

O salário base é de 1.035,00, porém, como você vai trabalhar de acordo com as convocações em
maior necessidade da Empresa, você receberá proporcional aos dias/ horas trabalhadas. O
pagamento é mensal, sempre no 5º dia útil de cada mês.

l

SE INTERESSOU?

l

Se candidate na aqui no Infojobs e, para adiantar, já realize o seu cadastro em nosso site:

l

RESPONSABILIDADES (OPERADOR PÁTIO):

l

Receber e orientar os Clientes que chegam ao Estacionamento;

l

Orientar e organizar o fluxo de entrada e saída de veículos dentro do Estacionamento, bem como
zelar pela guarda dos mesmos;

l

Realizar conferência com base no formulário Vistoria Prévia;

l

Auxiliar o Cliente em eventuais situações como: trocas de pneus, carga de bateria;

l

Manter o ambiente limpo e organizado.

Exigências
l

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental (1º grau)

l

Português (Nativo)

Benefícios adicionais
l

Valealimentação, Valetransporte

Localidade Manaus, AM

