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PROFIL KANDYDATA OPERATOR PRODUKCJI
ПРОФІЛЬ КАНДИДАТА ОПЕРАТОР ВИРОБНИЦТВА

DANE DOTYCZĄCE REGIONU ZATRUDNIENIA

ДАНІ РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Kraj, miasto:
Polska, Pabianice
Miejsce przyjazdu:
DK PARTNER Sp. z o.o. Łódź, al. Piłsudskiego 139/141

Країна, місто
Польща, Пабяніце
Місце приїзду

PROFIL SELEKCYJNY

СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ

Nazwa stanowiska

Посада

OPERATOR PRODUKCJI

ОПЕРАТОР ВИРОБНИЦТВА

Zakres obowiązków

Посадові обов’язки

ТОВ DK PARTNER, Лодзь, вул. Пілсудського 139/141

•
•
•
•

znajomość i stosowanie obowiązujących norm, procedur i
instrukcji roboczych obowiązujących na danym stanowisku
pracy i dotyczących produkowanego wyrobu
wykonywanie operacji produkcyjnych zgodnie z
obowiązującymi instrukcjami roboczymi i obowiązującymi
instrukcjami w celu zapewnienia ciągłości produkcji,
kontrola prawidłowości przebiegu procesu produkcyjnego na
poszczególnych jego etapach oraz informowanie
nastawiaczy o stwierdzonych usterkach i wadach (wyrobów,
maszyn, urządzeń, narzędzi, materiałów, dokumentacji itp.)
mających wpływ na jakość produkowanych wyrobów,

•

•

Ознайомленість та дотримання прийнятих норм,
процедур та робочих інструкцій, які є
обов’язковими на цій посаді і стосуються виробу,
який продукується
виконання виробничих операцій згідно з
прийнятими робочими інструкціями та
обов’язковими інструкціями з метою забезпечення
безперервності виробництва
контроль за тим, щоб виробничий процес перебігав
правильно на кожному з етапів, а також
інформування налагодників про виявлені поломки
та вади (виробів, машин, приладів, приладдя,
матеріалів, документації тощо), які мають вплив на
якість продукції

Warunki pracy

Умови праці

praca zmianowa, obsługa maszyn i urządzeń,

Робота змінами, обслуговування машин та приладів

Wymiar i system czasu pracy

Вимір та система часу праці

Praca na trzy zmiany
8h/dzień

Робота на три зміни
8 годин на день

Pakiet wynagrodzeń
9zł netto
Zatrudnienie na podstawie
Umowa o pracę

Заробітна плата
9 злотих нетто
Працевлаштування на підставі
Трудовий договір

PROFIL WYMAGAŃ

ПРОФІЛЬ ВИМОГ

Wiedza i doświadczenie

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności

Знання та досвід
Робота зі сканером, добрі мануальні навички та
загальний фізичний стан, буде плюсом досвід праці на
складі, вміння читати польською.
Додаткові навички та вміння

Dodatkowe informacje

Додатковa інформація

Po przyjeździe do Łodzi prosimy kandydatów o telefon;
* w okresie 3 dni po przyjeździe, będą musieli przejść z naszą
pomocą, założenie konta bankowego, w razie konieczności
szkolenie.
Konieczne zabezpieczenie finansowe w okresie na opłacenie
wyżywienia oraz zamieszkania - ok 500 zł.

Після прибуття до Лодзі ми просимо кандидатів подзвонити
нам;
*протягом 3 днів після приїзду з нашою допомогою вони
мусять відкрити рахунок в банку і в разі необхідності пройти
інструктаж.
Обов’язкове фінансове страхування на період на
оплачування харчування та житла – приблизно 500 злотих.

POZOSTAŁE WARUNKI

ІНШІ УМОВИ

Zakwaterowanie/ Warunki zakwaterowania

Умови проживання

Praca ze skanerem, sprawność manualna oraz fizyczna, mile
widziane doświadczenie na magazynie, czytanie po polsku (
znajomość łacińskiego alfabetu )
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Opłaty za media (prąd, gaz, Internet etc.)

PROFIL KANDYDATA OPERATOR PRODUKCJI
ПРОФІЛЬ КАНДИДАТА ОПЕРАТОР ВИРОБНИЦТВА

Wyżywienie
We własnym zakresie

Oплата за комунальні послуги (електр., газ, інтернет )
100 злотих
Харчування
За власний рахунок

Dojazd do miejsca Pracy/Transport

Спосіб доїзду до місця праці/ Транспорт

Termin przedstawienia kandydatów od ……… do

Крайній термін представлення кандидата

100 zł
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