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DANE DOTYCZĄCE REGIONU ZATRUDNIENIA   ДАНІ СТОСОВНО РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
Kraj, miasta:  Країна, міста 

Polska – CHECHŁO Хехло 

Miejsce przyjazdu:        

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

PROFIL SELEKCYJNY   СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ 
Nazwa stanowiska   Посада   

Pracownik produkcji – montażu Працівник на виробництві- монтажу 

Zakres obowiązków  Посадові обов’язки  

Produkcja - montaż złączy elektrycznych (przykręcanie śrub, 
zaciskanie wtyczek, praca przy stole siedząca), ewentualnie 
praca przy nawijaniu kabla (praca stojąca) 

Виробництво - монтаж електричних з'єднань закручування 
гвинтів, болтів , затискання з,єднання електричного за 
допомогою малого пресу, праця  сидячи, або намотування 
кабелю (стоячи) 

Warunki pracy Умови роботи 

Praca w hali produkcyjnej. Nie występują czynniki 
szkodliwe. Zakład pracy znajduje się ok 30 km od Łodzi. 
Zamieszkanie w domu 800 m od zakładu pracy. 

Робота в приміщенні без шкілливих чинників. Завод 
знахадиться 30 км від Лодзі. Житло знаходится на відстані 
800 метрів від праці.  

Wymiar i system czasu pracy   Вимір та система часу роботи 

Czas pracy 8-12 h dziennie (najczęściej po 12h), często 
pracujące soboty, niedziele wolne. Nie ma zmiany nocnej! 

8-12 вдень, переважно по 12 годин, часто в суботу. Неділя-
вихідний. Без нічних! 

Pakiet wynagrodzeń   Перелік винагород 
Średnio 9,09 zł netto ( 220h) 
brutto 12,00 (netto 8,75), nadgodziny 10,00 netto 

середній заробіток 9,09 netto (220h) 
Брутто 12,00  нетто 8,75. Надгодини 10,00 нетто 

Zatrudnienie na podstawie    

Umowa o pracę z DK, 2 dni płatnego urlopu w miesiącu Умова о праці тимчасовей , 2 дні відпусткі на місяць 

PROFIL WYMAGAŃ   ПРОФІЛЬ ВИМОГ 
Wiedza i doświadczenie Знання та досвід 
Pracownik z niedużym lub bez doświadczenia na produkcji. 
Musi posiadać zdolności manualne. 

 Мануальні здібності, з досвідом роботи на виробництві 

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności   Додаткові повноваження та уміння 

Nie wymagane ні 

Dyspozycyjność / mobilność   Доступність / мобільність 

Gotowość do nadgodzin Готовність до надгодини 

Dodatkowe informacje   Додаткові інформації 

Konieczne zabezpieczenie finansowe w okresie na 
opłacenie wyżywienia oraz zamieszkania ok 400 zł.  

Дуже важливо мати при собі по приїзду до Польщі 400 
злотих на оплати доїзду з Лодзі на житло + їжу до моменту 
зарплати, яка виплачується наступного місяца після 
відпрацьованого. 

POZOSTAŁE WARUNKI   ІНШІ УМОВИ 
Ilość  poszukiwanych osób: Потрібна кількість осіб: 

   

Zakwaterowanie Проживання 

350 zł, w domu 800 m od zakładu 350 злотих цілорічно 

Opłaty za media (prąd, gaz, etc.) Плата за комунальні послуги (електрику, газ, і т.д.) 

W cenie mieszkania Входить в ціну житла 

Wyżywienie Їжа 

We własnym zakresie На свій кошт 

Termin przedstawienia kandydatów Крайній термін подачі кандидатами 

Jak najszybciej. Як можна швидше. На вчора 

 


