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PROFIL KANDYDATA - Pracownik pomocniczy magazynu
ПРОФІЛЬ КАНДИДАТА - Працевник допомогаючий в складі

DANE DOTYCZĄCE REGIONU ZATRUDNIENIA

ДАНІ РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

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

Країна, місто
Польща.
Місце приїзду

PROFIL SELEKCYJNY

СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ

Nazwa stanowiska

Посада

Pracownik pomocniczy magazynu

Працевник допомогаючий в складі

Zakres obowiązków

Посадові обов’язки

Komplementacja zamówień/rozkładanie towaru pod
zamówienia sklepowe

Комплектація замовлень \ розкладання товару під
замовлення магазинів

Warunki pracy

Умови праці

Praca w nowocześnie zarządzanej firmie

Праця в сучасні кируючей компаніі

Wymiar i system czasu pracy

Вимір та система часу праці

Praca na trzy zmiany

Праця на три зміни

Pakiet wynagrodzeń

Заробітна плата

10 zł/h netto + premia wydajnościowa

10 зл\час + премія за продуктивність

Zatrudnienie na podstawie

Працевлаштування на підставі

Umowa zlecenie

Умова злецення

PROFIL WYMAGAŃ

ПРОФІЛЬ ВИМОГ

Wiedza i doświadczenie

Знання та досвід

Praca ze skanerem

Праця з сканером

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności

Додаткові навички та вміння

Badanie SANEPID – 100 koszt , Wózki - koszt 100 zł
Płatne po pierwszej wypłacie

Медогляд Санепіднагляд – 100 зл, Візки – 100 зл
Оплачується після першого платежу

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 400-500 zł.

В момент приїзду Кондидата до Лодзі просимо позвонити.
На протязі 3 днів після прибутя кондидат повинен пройти з нашою
допомогою дослідження санепіднагляду відкрити рахунок в Банку
для виплати зарплатні. При необхідності пройти навчаня чи курси
необхідних вмінь для праці. По приїзду до місця праці
кординатори повині вас зустріти і привести на місце житла.
Собою мати гроші на час житя в сумі не меньше чим 400-500 зл.

POZOSTAŁE WARUNKI

ІНШІ УМОВИ

Ilość poszukiwanych osób: 10

Необхідна кількість осіб: 10

preferowana ilość kobiet – 5 do 45 roku życia
preferowana ilość mężczyzn – 5 do 55 roku życia

Переважна кількість жінок - 5 до 45 років
Переважна кількість чоловіків – 5 до 55 років

Zakwaterowanie/ Warunki zakwaterowania

Умови проживання

tak

Так

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

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

150zł.

150 зл

Wyżywienie

Харчування

We własnym zakresie

За власний рахунок

Dojazd do miejsca Pracy/Transport

Спосіб доїзду до місця праці/ Транспорт

wszyscy pracownicy z miejsca zamieszkania zostaną zabrani
do pracy transportem

всі працівники з місця проживання будуть доставлені до
праці транспортом

Termin przedstawienia kandydatów

Крайній термін представлення кандидата
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