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DANE DOTYCZĄCE REGIONU ZATRUDNIENIA   ДАНІ РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

Kraj, miasto:  Країна, місто 

Słubice Шлюбице  

Miejsce przyjazdu:    Місце приїзду 
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PROFIL SELEKCYJNY   СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ 

Nazwa stanowiska   Посада   

Pracownik magazynowy Працевник складу  

Zakres obowiązków  Посадові обов’язки  

Rozładunek i załadunek mebli Вигрузка погрузка меблей  

Warunki pracy Умови праці 

magazyn Склад  

Wymiar i system czasu pracy   Вимір та система часу праці 

9h-12h + sobota 9 часов -12 +часов 

Pakiet wynagrodzeń   Заробітна плата 

10,50 netto na godzinę 10.50 нетто на годину  

Zatrudnienie na podstawie   Працевлаштування на підставі 

Umowy zlecenia Умовазлецення  

PROFIL WYMAGAŃ   ПРОФІЛЬ ВИМОГ 

Wiedza i doświadczenie Знання та досвід 

Brak doświadczenia Не треба  

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności   Додаткові навички та вміння 

brak Не треба  

Dodatkowe informacje   Додатковa інформація 

Po przyjeździe do Łodzi prosimy o telefon; *  w okresie 3 dni 
po przyjeździe, będą musieli przejść z naszą pomocą: badanie 
SANEPID, założenie konta bankowego, w razie konieczności 
szkolenie. Po przyjeździe na miejsce docelowe zostaną 
odebrani każdorazowo przez naszych koordynatorów. 
Konieczne zabezpieczenie finansowe w okresie na opłacenie 
wyżywienia oraz zamieszkania - ok 350-450 zł. 

По приїзду до Лодзі просемо позвонити нам. 
На протязі 3 днів по приїзду будите змушенні пройти з 
нашою допомогою медкомісію, відкриття Банковського 
Рахунку в разі необхідності пройти курси кваліфікації. 
По приїзду на місце праці буде відібраний нашим 
кординатором.Собою мати щось на життя 350-450 зл мін  

POZOSTAŁE WARUNKI   ІНШІ УМОВИ 

Zakwaterowanie/ Warunki zakwaterowania Умови проживання  

bezpłatne Безкоштовне  

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

bezpłatne Безкоштовне  

Wyżywienie Харчування 

We własnym zakresie За власний рахунок  

Dojazd do miejsca Pracy/Transport Спосіб доїзду до місця праці/ Транспорт 

Hotel przy zakładzie pracy Готель недалеко праці  

Termin przedstawienia kandydatów od ……… do  Крайній термін представлення  кандидата 

Jak najszybciej Поскоріше  


