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PROFIL KANDYDATA - Pracownik magazynu – rozlewni alkoholu
ПРОФІЛЬ КАНДИДАТА - Працівник продукції – розливання алкоголю

DANE DOTYCZĄCE REGIONU ZATRUDNIENIA

ДАНІ СТОСОВНО РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Kraj, miasta:

Країна, міста

Polska – Dobroń

Польща, Добронь

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
Nazwa stanowiska

СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ
Посада

Pracownik magazynowy

Складський працівник

Zakres obowiązków

Посадові обов’язки

Obsługa prostych maszyn typu etykieciarka, kartoniarka
oraz nalewaczka.

Обслуговування простих машин:
Етикетниця, упакувальна машина

Warunki pracy

Умови роботи

Praca w hali produkcyjnej. Nie występują czynniki
szkodliwe.

Робота в приміщенні без шкідливих умов

Wymiar i system czasu pracy

Вимір та система часу роботи

Praca w systemie dwuzmianowym 7-15; 15-23.
Wydłużenia czasu pracy do 10-12 h / dobę

Робота в 2 зміни: 7 – 15; 15 - 23

Pakiet wynagrodzeń

Перелік винагород

Umowa o pracę.
Wynagrodzenie przez pierwsze dwa miesiące 14 zł
brutto + 500 zł brutto dodatku szkoleniowego.
Po tym okresie wyższa stawka..

Договір про роботу
Перших 2 місяці ЗП 14 зл (брутто) + 500 зл (брутто)
додатково навчальних.
Після цього періоду вища ставка

Zatrudnienie na podstawie
Umowa o pracę + Umowa zlecenie (nadgodziny)

Трудовий договір + умова злеценя

PROFIL WYMAGAŃ
Wiedza i doświadczenie

ПРОФІЛЬ ВИМОГ
Знання та досвід

Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku
lub osoba po szkole/studiach technicznych.
Komunikatywny język polski.

Необхідний досвід на подібній посаді або особа з
технічним навчанням.
Польська мова на розмовному рівні

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności

Додаткові повноваження та уміння

Książeczka Sanepid – koszt 100 zł

Книжка санепід – 100 зл

Dyspozycyjność / mobilność

Доступність / мобільність

Gotowość do pracy zmianowej i nadgodzin

Праця на кілька змін + 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
600 zł.
80 zł – obsługa administracyjna – gotówka

Просимо повідомити нас (зателефонувати) про приїзд до
Лодзі. На протязі 3 днів треба зробити з нашою
допомогою медичний огляд, відкрити банковський
рахунок, в разі необхідності пройти курси кваліфікації. Під
час приїзду на місце праці Вас зустріне наш координатор.
Необхідно з собою мати приблизно 600 зл. на перший
час.
80 зл - адміністративна підтримка - готівкові гроші
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POZOSTAŁE WARUNKI
Zakwaterowanie

ІНШІ УМОВИ
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).

Безкоштовне житло недалеко від місця праці, з
собою необхідно 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

Харчування

We własnym zakresie

За власний кошт
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