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PROFIL KANDYDATA - Pracownik produkcji (odlewni aluminium)
ПРОФІЛЬ КАНДИДАТА - Працівник продукції на ливарні алюмінію
(літейний завод)

DANE DOTYCZĄCE REGIONU ZATRUDNIENIA

ДАНІ СТОСОВНО РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Kraj, miasta:

Країна, міста

Polska - Łódź

Польща - Лодзь

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

PROFIL SELEKCYJNY

СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ

Nazwa stanowiska

Посада

Pracownik produkcji (odlewni aluminium)

Працівник продукції на ливарні алюмінію (літейний завод)

Zakres obowiązków

Посадові обов’язки

Pomocnicze prace produkcyjne w odlewni aluminium,
wizualna kontrola jakości produkowanych elementów,
szlifowanie ręczne – prace wykończeniowe.

Допоміжні роботи на продукції металевих виробів, праця
з алюмінієм, візуальний контроль якості виготовлених
елементів, ручне шліфування.

Warunki pracy

Умови роботи

Hala odlewni wyposażona w pełni zautomatyzowane roboty,
wtryskarki. Nieograniczony dostęp do wody na hali. Wysoka
temperatura w hali (ok 35 st)

В приміщення закладу знаходяться повністю
автоматизовані машини і термопластавтома́ти. Також є
необмежений достук до питної води. Температура в
приміщенні цеху – 35 градусів.

Wymiar i system czasu pracy

Вимір та система часу роботи

Praca na 3 zmiany (6-14, 14-22, 22-6), również w weekendy,
możliwość nadgodzin (do 12 h/ dobę)

Праця в 3 зміни (6-14, 14-22, 22-6), також в суботи та
неділі, можливість понаднормових годин праці(до 12/
день)

Pakiet wynagrodzeń

Заробітна плата

Pierwsze 8 h/dzień 14,15 brutto (10,25 netto), nadgodziny
10,00 netto

Перші 8 год/ день 14,15 брутто (10,25 нетто),
понаднормові години – 10,00 нетто

Zatrudnienie na podstawie
Umowa o pracę (DK) i nadgodziny na umowę zlecenie (AKO)

Умова про працю (ДК) і умова цивільно-правова на
понаднормові години праці ( АКО)

PROFIL WYMAGAŃ

ПРОФІЛЬ ВИМОГ

Wiedza i doświadczenie

Досвід роботи

Wykształcenie zawodowe techniczne, doświadczenie w pracy
na wtryskarkach do produkcji wyrobów z tworzyw
sztucznych.

Освіта технічна, досвід роботи на ливарних машинах для
виробництва різних виробів

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności

Додаткові курси та уміння

Chęci do pracy

Бажання працювати

Dyspozycyjność / mobilność

Доступність / мобільність

Gotowość do pracy w systemie zmianowym i nadgodzin.

Готовність працювати позмінно та в понаднормових
годинах.

Dodatkowe informacje

Додаткові інформації

Konieczne zabezpieczenie finansowe w okresie na opłacenie
wyżywienia oraz zamieszkania - ok 600 zł.
80 zł – obsługa administracyjna – gotówka
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Необхідні кошти на життя (оплата харчування та
проживання) - близько 600 зл.
80 зл - адміністративна підтримка - готівкові гроші
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POZOSTAŁE WARUNKI

ІНШІ УМОВИ

Zakwaterowanie

Проживання

150 PLN

150 PLN

Opłaty za media (prąd, gaz, etc.)

Плата за комунальні послуги (електрику, газ, і т.д.)

W cenie mieszkania

В ціні проживання

Wyżywienie

Харчування

We własnym zakresie

самостійно
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