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PROFIL KANDYDATA - Pracowik produkcyjny
ПРОФІЛЬ КАНДИДАТА - Працівник продукції

DANE DOTYCZĄCE REGIONU ZATRUDNIENIA

ДАНІ РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Kraj, miasto:

Країна, місто

TORUŃ (WIELKA NIESZAWKA)

Торунь ( Велика Нешавка)

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

Місце приїзду

PROFIL SELEKCYJNY

СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ

Nazwa stanowiska

Посада

Pracowik produkcyjny

Працівник продукції

Zakres obowiązków

Посадові обов’язки

Pakowanie ryb do pojemników

Упаковка до ящиків

Warunki pracy

Умови праці

Chłodno

Холодно

Wymiar i system czasu pracy

Вимір та система часу праці

6:00- 16:00

6.00-16.00

Pakiet wynagrodzeń

Заробітна плата

9zł netto/godzina

9зл нето/Година

Zatrudnienie na podstawie

Працевлаштування на підставі

Umowa zlecenie

Умова злецення

PROFIL WYMAGAŃ

ПРОФІЛЬ ВИМОГ

Wiedza i doświadczenie

Знання та досвід

Brak wymagań

Не треба

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności

Додаткові навички та вміння

Brak

Не треба

Dodatkowe informacje

Додатковa інформація

Po przyjeździe do Łodzi prosimy kandydatów 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.

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

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

Lokalizacja gwarantowana przez DK PARTNER/
dofinansowanie 240 zł do własnej lokalizacji

Житло по стороні працедавця

Opłaty za media (prąd, gaz, Internet etc.)

Oплата за комунальні послуги (електр., газ, інтернет)

100 zł

100 зл комунальні

Wyżywienie

Харчування

We własnym zakresie

За власний рахунек

Dojazd do miejsca Pracy/Transport

Спосіб доїзду до місця праці/ Транспорт

Zapewnione przez pracodawcę użytkownika, autobus rozwozi
pracowników po trzech lokalizacjach

Тоїзд по стороні заводу, автобус завозе по домівках
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Termin przedstawienia kandydatów od ……… do

Крайній термін представлення кандидата

8.09.2017 – do odwołania

8.09.2017 — до відповіді
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