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PROFIL KANDYDATA - Pracownik pomocniczy magazynu
ПРОФІЛЬ КАНДИДАТА Працевник складу

DANE DOTYCZĄCE REGIONU ZATRUDNIENIA

ДАНІ РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Kraj, miasto:

Країна, місто

Polska, Pabianice k Łodzi

Польща Pabianice k Łodzi

Miejsce przyjazdu:

Місце приїзду
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PROFIL SELEKCYJNY

СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ

Nazwa stanowiska

Посада

Pracownik pomocniczy magazynu

Працевник складу

Zakres obowiązków

Посадові обов’язки

Kompletacja zamówień, sortowanie leków, inne zlecone prace Комплектація замовлень сортування ліків та інші роботи в
magazynowe
складі

Warunki pracy

Умови праці

TYLKO WIZA MINIMUM 150 DNI

ТІЛЬКИ VISA МІНІМАЛЬНИЙ 150 ДНІ

Pracy w klimatyzowanej hali magazynowej, do dyspozycji
pracowników szatnia oraz firmowa jadalnia.

Праця в обігріваючем складі для інформації в складі є
роздягальня та їдальня.

Wymiar i system czasu pracy

Вимір та система часу праці

Praca w godzinach dziennych i nocnych, 9-12h/doba, 6 dni w
tygodniu

Пряця в годинах дених та нічних

Pakiet wynagrodzeń

Заробітна плата

Rezydent (PL/UA) – 10,25 zł /h + premia ok 100-300 zł
Nierezydent – 8,32 zł /h + premia ok 100-300 zł

Резидент (PL / UA) - 10,25 PLN / год + бонус близько 100-300
злотих
Нерезидент - 8,32 злотих / год + бонус близько 100-300
злотих

171h>= przepracowane godziny (liczone od pierwszej godziny –
za każdą godzinę)

171h> = години працюють (розраховується з першої години за кожну годину)

Rezydent – 11,25 zł /h + premia ok 100-300 zł
Nierezydent – 9,32 zł /h + premia ok 100-300 zł

Резидент - PLN 11,25 / год + бонус близько 100-300 злотих
Нерезидент - 9,32 PLN / год + бонус близько 100-300
злотих

Dodatkowo premia 1 zł netto za każdą godzinę
przyznawana na podstawie miesięcznych raportów
wydajności / brak błędów

Крім того, чиста премія PLN 1 за кожну годину
присуджується на основі щомісячних звітів про виконання
/ без помилок

Zatrudnienie na podstawie

Працевлаштування на підставі

Umowa zlecenie

Умова злецення

PROFIL WYMAGAŃ

ПРОФІЛЬ ВИМОГ

Wiedza i doświadczenie

Знання та досвід

Podstawowa znajomość języka polskiego,
Znajomość alfabetu łacińskiego (umiejętność czytania)
Dokładność w wykonywaniu obowiązków pracy (
sortowanie leków)

Базові знання польського,
Знання латинського алфавіту (навички читання)
Точність при виконанні робочих обов'язків (сортування
ліків)

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności

Додаткові навички та вміння

Dodatkowe informacje

Додатковa інформація

Po przyjeździe do Łodzi prosimy kandydatów o telefon; * w
okresie 3 dni po przyjeździe, będą musieli przejść z naszą
pomocą:, 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 600 zł.

о приїзду до Лодзі просемо позвонити нам.
На протязі 3 днів по приїзду будите змушенні пройти з нашою
допомогою медкомісію, відкриття Банковського Рахунку в разі
необхідності пройти курси кваліфікації.
По приїзду на місце праці буде відібраний нашим
кординатором.Собою мати щось на життя 600 зл

80 зл - адміністративна підтримка - готівкові гроші
80 zł – obsługa administracyjna – gotówka

POZOSTAŁE WARUNKI

ІНШІ УМОВИ

Zakwaterowanie/ Warunki zakwaterowania

Умови проживання

Dom, pokoje 2-4 osobowe w zależności od możliwości
lokalizacyjnych.

Дім кімнати 2-4 чоловік залежить від локалізації.

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

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

150 zł/ miesiąc

150 зл в місяць

Wyżywienie

Харчування

-

-

Dojazd do miejsca Pracy/Transport od ……. Do

Спосіб доїзду до місця праці/ Транспорт
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