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ПРОФІЛЬ КАНДИДАТА - Працевник допомогаючий в виробництво   
   

DANE DOTYCZĄCE REGIONU ZATRUDNIENIA    ДАНІ РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ   

Kraj, miasto:    Країна, місто   

Polska, Łódź   Польща, Лодзь   

Miejsce przyjazdu:      Місце приїзду   

AK Outsourcing sp. z o.o., Łódź, al. Piłsudskiego 
139/141   

  ТОВ ДК Партнер, Лодзь, вул.Пілсудскєго 139/141 

PROFIL SELEKCYJNY     СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ   

Nazwa stanowiska     Посада     

Pracownik  pomocniczy produkcji   Допоміжний працівник на варицтві   

Zakres obowiązków    Посадові обов’язки    

Pracownik produkcji - wstawianie butelek na linię 
rozlewczą, dokręcanie korków bądź pompek, kontrola 
nad właściwym etykietowaniem, zdejmowanie 
gotowego wyrobu z linii, ustawianie na palecie, 
przewiezienie wózkiem ręcznym palety do owijarki, 
owinięcie palety na owijarce, odstawienie pod 
magazyn, inne prace zlecone przez przełożonego.  
Czasami,  może  się  pojawić  zapach 
 płynu  do spryskiwaczy.   

Допоміжчий працівник на виробництві.  
Виставлення пляшок на лінію, закручування пробок, контроль 
за етикуванням, відбір готових виробів з лінії, виставлення на 
палети , перевезення ручним візком палетів до упакування, 
обгортання палетів  

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 jedna lub dwie zmiany 12 godzin    Праця на одній або двох зміни   

Pakiet wynagrodzeń      Заробітна плата   

10,25 zł/h    10,25зł /ч   

Zatrudnienie na podstawie      Працевлаштування на підставі   

Umowa zlecenie    Умова злецення   

PROFIL WYMAGAŃ      ПРОФІЛЬ ВИМОГ   

Wiedza i doświadczenie    Знання та досвід   

Brak    Не потрібний  

Dodatkowe informacje      Додатковa інформація  

 Konieczne zabezpieczenie finansowe w okresie na 
opłacenie wyżywienia oraz zamieszkania - ok 600 zł  

  
80 zł – obsługa administracyjna – gotówka   
  

 Собою мати гроші на час життя в сумі не меньше ніж 600 зл  
  
  
80 зл - адміністративна підтримка - готівкові гроші  
  



POZOSTAŁE WARUNKI     ІНШІ УМОВИ   

Zakwaterowanie/ Warunki zakwaterowania   Умови проживання    

400 zł   400zł    

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

 -   -  

Wyżywienie   Харчування   

We własnym zakresie   За власний рахунок   

Dojazd do miejsca Pracy/Transport od ……. Do    Спосіб доїзду до місця праці/ Транспорт   

Uzależnione od lokalizacji   В залежності від місця проживання   

  

  

  

  

    


