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DANE DOTYCZĄCE REGIONU ZATRUDNIENIA   ДАНІ РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
Kraj, miasto:  Країна, місто 

Polska, Gliwice Польща, Глівіце 

Miejsce przyjazdu:    Місце приїзду 

AK Outsourcing sp. z o.o., Łódź, al. Piłsudskiego 139/141 ТОВ AK Outsourcing , Лодзь, вул. Пілсудського 139/141 

PROFIL SELEKCYJNY   СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ 
Nazwa stanowiska   Посада   

Pracownik do cięcia, gięcia stali Працівник, який виконує різання та гнуття сталі 

Zakres obowiązków  Посадові обов’язки  

Cięcie, gięcie stali Різання та гнуття сталі 

Warunki pracy Умови праці 

• Praca stojąca 

• Hala nie ogrzewana 

• Praca w hałasie 

• Робота стоячи 

• Цех не обігрівається 

• Робота в умовах шуму 
 

Wymiar i system czasu pracy   Вимір та система часу праці 
Praca w ciągu tygodnia, również w soboty. Praca w 
nadgodzinach. 

Робота протягом тижня, також в суботи. Робота в 
надурочний час. 

Pakiet wynagrodzeń   Заробітна плата 

13zł netto/h  od razy po przedstawieniu oryginalnego 
certyfikatu rezydencji na Ukrainie, lub po wyrobieniu 
certyfikatu rezydencji w Polsce 
10,55 zł netto/h do czasu otrzymania certyfikatu rezydencji w 
Polsce 

13 злотих/година нетто одразу після пред’явлення 
оригінального сертифікату резиденції в Україні, або 
після отримання сертифікату резиденції в Польщі 
10,55 злотих/година нетто до моменту отримання 
сертифікату резиденції в Польщі 

Zatrudnienie na podstawie   Працевлаштування на підставі 

Umowa zlecenie  Цивільно-правовий договір  

PROFIL WYMAGAŃ   ПРОФІЛЬ ВИМОГ 
Wiedza i doświadczenie Знання та досвід 

Nie wymagane Не вимагається 

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności   Додаткові навички та вміння 

Chęci do pracy, siła fizyczna, mile widziana 
komunikatywna znajomość j. polskiego 

Бажання працювати, фізична сила, буде плюсом 
знання польської мови на розмовному рівні 

Dodatkowe informacje   Додатковa інформація 

Koszt za przejazd z Łodzi do Gliwic we własnym zakresie.   
Konieczne zabezpieczenie finansowe w okresie na opłacenie 
wyżywienia oraz zamieszkania - ok 600 zł. 

 
Дорога з Лодзі до Глівіц за власний рахунок. 
Обов’язкове фінансове страхування на період на 
оплачування харчування та житла – приблизно 600 злотих. 
 

 

POZOSTAŁE WARUNKI   ІНШІ УМОВИ 
Zakwaterowanie/ Warunki zakwaterowania Умови проживання  
Po stronie APT Забезпечує АРТ 

Opłaty za media (prąd, gaz, Internet etc.) Oплата за комунальні послуги (електр., газ, інтернет ) 

100 zł/ miesiąc 100 злотих/місяць 

Wyżywienie Харчування 

We własnym zakresie За власний рахунок 

Dojazd do miejsca Pracy/Transport od ……. Do  Спосіб доїзду до місця праці/ Транспорт 
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