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PROFIL KANDYDATA - Operator linii do produkcji elementów betonowych
ПРОФІЛЬ КАНДИДАТА - Оператор на лінії з виробу бетонних елементів

DANE DOTYCZĄCE REGIONU ZATRUDNIENIA

ДАНІ СТОСОВНО РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Kraj, miasta:

Країна, міста

Polska –Wykno lub Niewiadów

Польща –Викно або Нєвядув

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

DK PARTNER Sp. z o.o. Łódź, al. Piłsudskiego 139/141

PROFIL SELEKCYJNY

СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ

Nazwa stanowiska

Посада

Operator linii do produkcji elementów betonowych lub
Pracownik linii do produkcji elementów betonowych

Оператор або працівник на лінії з виробу бетонних
елементів

Zakres obowiązków

Посадові обов’язки

• bieżąca obsługa linii przy produkcji elementów betonowych
• wstępna kontrola jakości wyrobu
• pakowanie elementów na palety

• обслуговування продукційної лінії
• контроль бетонних виробів
• пакування виробів на піддони

Warunki pracy

Умови роботи

• praca stojąca
• praca przy maszynach

• праця на ногах
• при машинах

Wymiar i system czasu pracy

Вимір та система часу роботи

2 zmiany

2 зміни

Pakiet wynagrodzeń

Перелік винагород

Średnio 9,66 zł/h + premia uznaniowa
середній заробіток 9,66 zł/h + бонус на розсуд
• 9,11 zł/h netto + premia uznaniowa %, nadgodziny 11,11 zł. • 9,11 zł/h netto + % бонус на розсуд, понаднормові 11,11 zł.
• 12,5 zł brutto/h + premia uznaniowa i % w nadgodziny
• 12,5 zł brutto/h + бонус на розсуд % w понаднормові
15,65
15,65

Zatrudnienie na podstawie
Umowa o pracę

Умова про працю

PROFIL WYMAGAŃ

ПРОФІЛЬ ВИМОГ

Wiedza i doświadczenie

Знання та досвід

Doświadczenie w pracy na produkcji

Досвід роботи на продукції

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności

Додаткові повноваження та уміння

nie

Ні

Dyspozycyjność / mobilność
tak

Доступність / мобільність

Dodatkowe informacje

Додаткові інформації

po przyjeździe na miejsce do Łodzi zostaną odebrani
każdorazowo przez nasze koordynatorki i przewiezieni na
miejsce docelowe (prosimy o telefon po przyjeździe na
dworzec).
Konieczne zabezpieczenie finansowe w okresie na opłacenie
wyżywienia oraz zamieszkania - ok 350-400 zł.

Після прибуття в Лодзь, ми будемо підняті нашими
координаторами і доставимо до місця призначення (будь
ласка, зателефонуйте заїздом на вокзал).
Необхідна фінансова гарантія в період оплати харчування
та проживання - близько 350-400 злотих
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POZOSTAŁE WARUNKI

ІНШІ УМОВИ

Ilość poszukiwanych osób:

Потрібна кількість осіб:

4 mężczyźni

4 люди

Zakwaterowanie

Проживання

bezpłatne

безкоштовно

Opłaty za media (prąd, gaz, etc.)

Плата за комунальні послуги (електрику, газ, і т.д.)

We własnym zakresie

Самостійно

Wyżywienie

Їжа

W zakresie pracownika

Самостійно

Termin przedstawienia kandydatów

Крайній термін подачі кандидатами

Od zaraz

Відтепер
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