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DANE DOTYCZĄCE REGIONU ZATRUDNIENIA   ДАНІ РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
Kraj, miasto:  Країна, місто 

Polska-Bażanowice koło Cieszyna Польша – Бажановіце біля Цєшина 

Miejsce przyjazdu:    Місце приїзду 

Katowice / Cieszyn Катовіце - Цєшин 

PROFIL SELEKCYJNY   СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ 
Nazwa stanowiska   Посада   

Pracownik produkcji Працівник на виробництві 

Zakres obowiązków  Посадові обов’язки  

- proste prace manualne ( szlifowanie, obcinanie) 
- ręczna obróbka elementów z tworzyw sztucznych, 
- wstępna kontrola jakości ( wizualna) 
- praca stojąca 
- ręczne przemieszczanie towarów za pomocą wózków 
tzw. paleciaków. 

- проста мануальна робота (шліфування, очищення) 
- ручна обробка елементів  зі штучних елементів 
- візуальний контроль якості 
- робота стояча 
- ручне просування товарів за допомогою так званих візків 

Warunki pracy Умови праці 

Praca w hali ocieplanej Робота в теплому приміщенні 

Wymiar i system czasu pracy   Вимір та система часу праці 

Praca od poniedziałku-niedzieli w godzinach od 6-18 lub 
18-6 

Робота від понеділка по неділю в годинах 6-18, 18-6 

Pakiet wynagrodzeń   Заробітна плата 

9,11 netto/h od poniedziałku do piątku 

17,81 netto/h w sobotę i niedzielę ( praca od 

poniedziałku do niedzieli po 12 godzin- w sumie 300 

godzin i więcej) + premia frekwencyjno/jakościowa 200, 

zł brutto + urlop płatny 2 dni po przepracowanym 

miesiącu  

 

9,11 злотих нетто понеділок-п’ятниця 
17,81 злотих нетто субота і неділя  
Приблизно 300 годин + премія 

Zatrudnienie na podstawie   Працевлаштування на підставі 

Umowa o pracę tymczasową Тимчасовий трудовий  договір 

PROFIL WYMAGAŃ   ПРОФІЛЬ ВИМОГ 
Wiedza i doświadczenie Знання та досвід 

Nie wymagana Не вимагається 

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności   Додаткові навички та вміння 

Dokładność, rzetelność, obowiązkowość Уважність, ретельність, порядність 

Dodatkowe informacje   Додатковa інформація 

Konieczne zabezpieczenie finansowe w okresie na 
opłacenie wyżywienia oraz zamieszkania - ok 600 zł. 
80 zł – obsługa administracyjna – gotówka  
30 zł/mies. – opłata za przejazd z mieszkania do miejsca 
pracy 

 

Необхідне фінансове забезпечення в період на оплату харчування 
та проживання  близько 600зл 
80 злотих – адміністративне обслуговування – готівка  
30 злотих – оплата за переїзд до місця роботи 

 

POZOSTAŁE WARUNKI   ІНШІ УМОВИ 
Zakwaterowanie/ Warunki zakwaterowania Умови проживання  

Po stronie pracodawcy По стороні роботодавця 

Opłaty za media (prąd, gaz, Internet etc.) Oплата за комунальні послуги (електр., газ, інтернет ) 
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150,00 zł 150 злотих на місяць 

Wyżywienie Харчування 

We własnym zakresie За власний кошт 

Dojazd do miejsca Pracy/Transport Спосіб доїзду до місця праці/ Транспорт 

zorganizowany Організований працедавцем 

Termin przedstawienia kandydatów od 15.12.2017 do  Крайній термін представлення  кандидата 

  

 


