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

Polska – Dobroń Добронь 

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 – rozlewni alkoholu Працівник на виробництві- при розливанню алкоголю 

Zakres obowiązków  Посадові обов’язки  

Obsługa linii produkcyjnej – rozlewnia alkoholu – układanie 
kartonów na palecie, obsługa maszyn i urządzeń 
posiadających standardowe ustawienia, utrzymanie w 
porządku miejsca pracy, zgłaszanie awarii i usterek 

Обслуга лінії продукційної, розміщування картонів( 
коробок) на піддоні, обслуговування машин і приладів з 
стандартним опрограмуванням, підтримування чистоти 
роб місця, інформування про поломки і т.д. 

Warunki pracy Умови роботи 

Praca w hali produkcyjnej. Nie występują czynniki szkodliwe. Робота в приміщенні без шкілливих чинників 

Wymiar i system czasu pracy   Вимір та система часу роботи 

Równoważny, praca zmianowa, wydłużenia czasu pracy do 
10-12 h / dobę 

10-12 год вдень, графік рівномірний, зміни 

Pakiet wynagrodzeń   Перелік винагород 

Średnia – 10,20 zł netto  
Umowa o pracę: brutto 12,00 (netto 8,75) i nadgodziny 
brutto 18,00 i 24,00 (netto odpowiednio: 12,75 i 17,00) 

середній заробіток – 10,20 zł/ годин 
Умова про працю - 12,00 брутто ( 8,75) 
Надгодини-18,00 брутто ( 12,75 нетто) і 24,00 брутто (17,00 
нетто) 

Zatrudnienie na podstawie    

Umowa o pracę + Umowa zlecenie (nadgodziny) Умова про працю + доручення 

PROFIL WYMAGAŃ   ПРОФІЛЬ ВИМОГ 
Wiedza i doświadczenie Знання та досвід 
Pracownik z niedużym lub bez doświadczenia na linii 
produkcyjnej (pracodawca zapewnia szkolenie). Mile 
widziane osoby z predyspozycjami mechanicznymi. Praca 
wymagająca pełnej sprawności fizycznej i siły. Pracownik 
musi być „dobrze zbudowany” i silny. 

Роботодавець забезпечує курси навчання. Працівник 
повинен бути міцної статури, зі здібностями 
мануальними, аби вміло обслеговувати техніку 

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności   Додаткові повноваження та уміння 

Książeczka Sanepid – koszt 100 zł Санепід –  100 zł 

Dyspozycyjność / mobilność   Доступність / мобільність 

Gotowość do pracy zmianowej i nadgodzin Готовність до роботи у зміни  і надгодини 

Dodatkowe informacje   Додаткові інформації 
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 
wynagrodzenia. Konieczne zabezpieczenie finansowe w 
okresie na opłacenie wyżywienia oraz zamieszkania - ok 400-
500 zł.   

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: 
санітарно-епідеміологічне дослідження. Вартість - 100 
злотих, витрати будуть оплачені DK Partner, які пізніше 
будуть вилучені з заробітної плати. Необхідне фінансове  
забезпечення на перший час: харчування та проживання - 
близько 400-500 злотих  

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

3 mężczyzn 3 чоловіка 

Zakwaterowanie Проживання 
w domu w okolicach zakładu pracy,  mieszkanie za darmo 
(koszt pokrywa pracodawca użytkownik), przy samym 
zakładzie. Pracownik jest tylko zobowiązany by posiadać 
własny śpiwór lub pościel (kołdra i poszewka). 

Кімната недалеко місця роботи, квартира безкоштовно, 
працівник повинен мати постільну білизну ковдру і 
подушку 

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 ні 

Termin przedstawienia kandydatów Крайній термін подачі кандидатами 

25.09.2017 25.09.2017 

 


