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DANE DOTYCZĄCE REGIONU ZATRUDNIENIA    ДАНІ СТОСОВНО РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  

Kraj, miasta:   Країна, міста  

Polska –Wykno lub Niewiadów  Польща, Викно або Нєвядув  

Miejsce przyjazdu:      

DK PARTNER Sp. z o.o. Łódź, al. Piłsudskiego 139/141  DK PARTNER Sp. z o.o. Łódź, al. Piłsudskiego 139/141  

PROFIL SELEKCYJNY    СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ  

Nazwa stanowiska   Посада  

Operator linii do produkcji elementów betonowych lub 
Pracownik linii do produkcji elementów betonowych  

Оператор / працівник лінії виробу бетонних елементів  

Zakres obowiązków  Посадові обов’язки  

• bieżąca obsługa linii przy produkcji elementów betonowych   
• wstępna kontrola jakości wyrobu  
• pakowanie elementów na palety  

• обслуговування продукційної лінії  
• контроль якості бетонних виробів  
• пакування елементів на палети 

Warunki pracy  Умови роботи  

• praca stojąca  
• praca przy maszynach  

• праця стояча (на ногах)  
• праця при машинах  

Wymiar i system czasu pracy   Вимір та система часу роботи  

2 zmiany   2 зміни  

Pakiet wynagrodzeń   Винагорода  

Średnio 9,66 zł/h + premia uznaniowa  
• 9,11 zł/h netto + premia uznaniowa  %, nadgodziny 11,11 zł.  
• 12,5 zł brutto/h + premia uznaniowa i % w nadgodziny  

15,65  

середній заробіток - 9,66 зл/год + премія: 
- 9,11 зл/год нетто, 
- 11,11 зл/год нетто - понаднорми. 

Zatrudnienie na podstawie    

Umowa o pracę  Трудовий договір  

PROFIL WYMAGAŃ    ПРОФІЛЬ ВИМОГ  

Wiedza i doświadczenie  Знання та досвід  

Doświadczenie w pracy na produkcji  Досвід роботи на продукції  

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności  Додаткові повноваження та уміння  

nie  Не вимагається 

Dyspozycyjność / mobilność  Доступність / мобільність  

tak   Так 

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).  
Konieczne zabezpieczenie finansowe w okresie na opłacenie 
wyżywienia oraz zamieszkania - ok 600 zł.  
 
80 zł – obsługa administracyjna – gotówka  
 

Просимо подзвонити до нас під час приїзду до Лодзі.  
На протязі 3 днів після приїзду необхідно пройти з нашою 
допомогою медкомісію, відкрити рахунок в Банку для виплати 
зарплатні. В разі необхідності пройти відповідне навчаня чи 
курси. Під час приїзду до місця праці Вас зустріне наш 
кординатор.  
З собою необхідно мати гроші на перший час – приблизно 600  

 
80 зл - адміністративна підтримка - готівкові гроші 
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POZOSTAŁE WARUNKI    ІНШІ УМОВИ  

Zakwaterowanie  Проживання  

bezpłatne  безкоштовно  

Opłaty za media (prąd, gaz, etc.)  Плата за комунальні послуги (електрику, газ, і т.д.)  

We własnym zakresie  Власний кошт 

Wyżywienie  Харчування 

W zakresie pracownika  Власний кошт 
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