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DANE DOTYCZĄCE REGIONU ZATRUDNIENIA   ДАНІ РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

Kraj, miasto:  Країна, місто 

Polska, Psary Małe Польша Псари Мале  

Miejsce przyjazdu:    Місце приїзду 

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   

Pracownik produkcji elementów metalowych Працевник елементів металевих на продукції 

Zakres obowiązków  Посадові обов’язки  

Obróbka metalu, spawanie, czynności tokarskie Оброблення металу  зварювання здібності токарскі  

Warunki pracy Умови праці 

Pracy w hali, hałas związany z obróbką metalu Праця в завооді голосно в середині обробка металу  

Wymiar i system czasu pracy   Вимір та система часу праці 

Praca w godzinach dziennych, 8h/doba, 5 dni w tygodniu 
(UPT) + dodatkowe godziny pracy na akord 

Праця в годинах дених 8 годин 5 днів в тижні +додаткові 
години  праці на акорд 

Pakiet wynagrodzeń   Заробітна плата 

2000 zł/miesiąc brutto podstawy + wynagrodzenie za pracę 
na akord. Średnie miesięczne wynagrodzenie w całości ok. 
3300 zł/miesiąc netto 

2000 зл в місяць бруто +винагорода за працю на акорд 
середня місячна оплата  3300 зл нетто  

Zatrudnienie na podstawie   Працевлаштування на підставі 

Umowa o pracę tymczasową Умова о праці  

PROFIL WYMAGAŃ   ПРОФІЛЬ ВИМОГ 

Wiedza i doświadczenie Знання та досвід 

Doświadczenie w pracy przy obróbce metali Досвід в обробці металу  

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności   Додаткові навички та вміння 

  

Dodatkowe informacje   Додатковa інформація 

Po przyjeździe do Łodzi prosimy kandydatów o telefon;  
*  w okresie 3 dni po przyjeździe, będą musieli przejść z naszą 
pomocą:, 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 600 zł. 

До приїзду до Лодзі просимо зконтоктувати з нами по 
телефоні  на протезі 3 днів до приїзду. Треба буде пройти з 
нашою допомогою медогляд відкриття  банковського 
рахунку в разі необхідності  пройти  клафікаційні  курси . По 
приїзду на місце праці  кординатори повинні будуть  
забрати працівника. Треба мати собою на місяць  від 600 зл 
 

POZOSTAŁE WARUNKI   ІНШІ УМОВИ 

Zakwaterowanie/ Warunki zakwaterowania Умови проживання  

Hotel pracowniczy, pokoje 2-6 osobowe Готель для працевників,  в покою 2-6 особи  

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

200 zł/ miesiąc 200 зл  в місяць  

Wyżywienie Харчування 

- - 

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

Hotel w miejscu pracy Готель в місцю праці  
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