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DANE DOTYCZĄCE REGIONU ZATRUDNIENIA

ДАНІ РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Kraj, miasto:

Країна, місто

Polska- Będzin

Польща

Miejsce przyjazdu:

Місце приїзду
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PROFIL SELEKCYJNY

СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ

Nazwa stanowiska

Посада

Pracownik pomocniczy magazynu

Працівник складу

Zakres obowiązków

Посадові обов’язки

•
•
•
•

•
•
•
•

Konfekcjonowanie towarów
Przygotowywanie wysyłki palet
Obsługa skanera
Obsługa wózków widłowych

Пакування товарів
приготування висилання палет
обслуга сканеру
обслуга рох ( тачек)

Warunki pracy

Умови праці

Hala magazynowa ocieplana

Опалювальне приміщення складу

Wymiar i system czasu pracy

Вимір та система часу праці

Trzy zmiany : 6:00-14:00 –ranna
14:00-22:00- popołudniowa
22:00-6:00 nocna
W pracy występują nadgodziny płatne zgodnie z Kodeksem
pracy

Три зміни: 6:00-14: 00 - ранкова
14:00-22: 00 - у другій половині дня
22:00-6: 00 нічна
Понаднормова робота оплачуються відповідно до Трудового
кодексу

Pakiet wynagrodzeń

Заробітна плата

Średnie zarobki 10 zł/h, przy dobrej wydajności 11 zł/h
Do 154 godz. – 8 zł netto godz. dzienne, 9 zł netto godz.
nocne. Powyżej 155 godz. -11,50 zł netto/ godz.

середній заробіток – 10 zł/ годин, з гарною продуктивністю
11 zł/ годин
До 154 год -8 зл нето година в день 9 зл нето година нічні.
Вище 155 годин 11.50 нето годин

Zatrudnienie na podstawie

Працевлаштування на підставі

Umowa o pracę – prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej,
urlop 2 dni za przepracowane 30 dni

Умова о праці — право безплатного прийома лікаря
відпустка 2 дні якщо перепрацовані 30 днів роб

PROFIL WYMAGAŃ

ПРОФІЛЬ ВИМОГ

Wiedza i doświadczenie

Знання та досвід

Nie wymagana

Не вимагається

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności

Додаткові навички та вміння

Książeczka sanitarno-epidemiologiczna SANEPID – 100 zł,
uprawnienia na wózki widłowe – 100 zł // organizujemy jako
przyszły pracodawca – koszty rozkładamy na 4 raty w cyklach
miesięcznych (to ok 50 zł miesięcznie)

Особова медична книжка – 100 злотих, дозвіл на керування
автонавантажувачем – 100 злотих // організовуємо як
майбутні роботодавці - розподіляємо вартість в розстрочку
на 4 місяці (тобто близько 50 злотих на місяць)

Dyspozycyjność / mobilność

Доступність / мобільність

tak

Так

Dodatkowe informacje

Додатковa інформація

po przyjeździe na miejsce do Łodzi zostaną odebrani
każdorazowo przez nasze koordynatorki i przewiezieni na
miejsce docelowe (prosimy o telefon po przyjeździe na
dworzec); * w okresie 3 dni po przyjeździe, będą musieli
przejść z naszą pomocą: badanie SANEPID. Koszty: SANEPID
100 zł, Koszty pokryje DK Partner i dokona potrącenia z

По приїзду в Лодзь вас заберуть наші співробітники і
доставлять до місця проживання (просимо надати нам свій
номер телефону по приїзду на вокзал); протягом 3 днів по
приїзду, ви повинні пройти з нашою допомогою: санітарноепідеміологічне дослідження. Вартість - 100 злотих, витрати
будуть оплачені DK Partner, які пізніше будуть вилучені з
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wynagrodzenia. Konieczne zabezpieczenie finansowe w
okresie na opłacenie wyżywienia oraz zamieszkania - ok 400500 zł.

заробітної плати. Необхідне фінансове
забезпечення на перший час: харчування та проживання близько 400-500 злотих

POZOSTAŁE WARUNKI

ІНШІ УМОВИ

Ilość poszukiwanych osób:

Необхідна кількість осіб:

20
preferowana ilość kobiet - obojętne
preferowana ilość mężczyzn - obojętne

20

Zakwaterowanie

Проживання

Po stronie APT

По нашій стороні

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 рахунек

Warunki Mieszkaniowe
Ilość miejsc noclegowych: ________
Odległość od miejsca pracy: ______km

Dojazd do miejsca Pracy/Transport

Спосіб доїзду до місця праці/ Транспорт

we własnym zakresie

Транспорт до праці за власний кошт

Termin przedstawienia kandydatów od ……… do

Крайній термін представлення кандидата
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