PROFIL KANDYDATA - Pracownik pomocniczy magazynu
ПРОФІЛЬ КАНДИДАТА Працевник складу
DANE DOTYCZĄCE REGIONU ZATRUDNIENIA

ДАНІ ЩОДО РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Kraj, miasto:

Країна, місто

Polska, Ołtarzew

Польща, Ольтажев

Miejsce przyjazdu:

Місце приїзду

AK Outsourcing sp. z o.o., Łódź, al. Piłsudskiego 139/141

ТОВ AK Outsourcing, Лодзь, вул. Пілсудського 139/141

PROFIL SELEKCYJNY

СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ

Nazwa stanowiska

Посада

Pracownik pomocniczy magazynu

Допоміжний складський працівник

Zakres obowiązków

Посадові обов’язки

Kompletacja zamówień, sortowanie leków, inne zlecone prace
magazynowe

Комплектація замовлень, сортування ліків та інші роботи на
складі

Warunki pracy

Умови праці

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

Праця на складі з системою кондиціонування повітря, є
роздягальня та їдальня для працівників

Wymiar i system czasu pracy

Вимір та система часу праці

3 zmiany

3 зміни

Pakiet wynagrodzeń

Заробітна плата

Nierezydent – 10,32 zł/h za pierwszy miesiąc gwarantowane (po
otrzymaniu rezydencji wynagrodzenie jak niżej)
Rezydent PL/UA - 10,25 zł /h
+ 1 zł/h premia przyznawana na podstawie miesięcznych
raportów wydajności oraz braku błędów
+ 1 zł/h za przepracowanie 171 h (liczone od pierwszej h za każdą
h)
Rezydent wynagrodzenie do 12,25 zł/h przy spełnieniu
powyższego + premia uznaniowa do 200 zł

Нерезидент – 10,32 злотих на годину гарантовано за перший
місяць (після отримання резиденції, заробітна плата, як вказано
нижче).
Резидент - 10,25 злотих на годину.
+ 1 злотий на годину — премія, яка нараховується на основі
щомісячних звітів про продуктивність та відсутність помилок.
+ 1 злотий на годину за відпрацьовану понад 171 годину
(нараховується з першої години за кожну годину)
Оплата для резидента становитиме до 12,25 злотих на годину за
умови виконання вищевказаних вимог + бонус за рішенням
роботодавця до 200 злотих.

Zatrudnienie na podstawie

Працевлаштування на підставі

Umowa zlecenie

Цивільно-правовий договір

PROFIL WYMAGAŃ

ПРОФІЛЬ ВИМОГ

Wiedza i doświadczenie

Знання та досвід

Podstawowa znajomość języka polskiego,
Znajomość alfabetu łacińskiego (umiejętność czytania)

Знання польської мови на початковому рівні. Знання
латинської абетки (вміння читати її).

Dodatkowe informacje

Додатковa інформація

Po przyjeździe do Łodzi prosimy kandydatów o telefon:
Tetiana Lymarenko – 603 536 300;
* po przyjeździe kandydat musi przejść z naszą pomocą: badania
wstępne, wyrobienie oświadczenia, założenie konta bankowego,
zameldowanie, uzyskanie w Urzędzie nr PESEL.
W przypadku nie otrzymania oświadczenia przy wizie, czas
oczekiwania na oświadczenie wynosi 8 dni roboczych.
Każdy z kandydatów musi posiadać własne środki na wyżywienie,
przejazdy w kwocie 500 zł.

Після прибуття в Лодзь ми просимо кандидатів зателефонувати:
Тетяна Лимаренко - 603 536 300;
* після прибуття кандидат повинен з нашою допомогою: пройти
попередній медичний огляд, скласти заяву, відкрити банківський
рахунок, отримати прописку та номер платника податків PESEL в
Уряді.
Якщо ви не отримали заяву про доручення виконання робіт
разом з візою, час очікування на заяву становить 8 робочих днів.
Кожен з кандидатів повинен мати власні кошти на харчування та
проїзд в розмірі 500 злотих.

POZOSTAŁE WARUNKI

ІНШІ УМОВИ

Zakwaterowanie/ Warunki zakwaterowania

Умови проживання

Dom/pokoje 2,4 i 6 osobowe

Будинок/кімната 2,4 і 6 осіб

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

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

150-200 zł/ miesiąc

150-200 злотих в місяць

Wyżywienie

Харчування

We własnym zakresie

Самостійно

Dojazd do miejsca Pracy/Transport

Спосіб доїзду до місця праці/ Транспорт

Odległość do pracy - ok. 2 km

Повернувся на роботу - приблизно 2 км

WIZA MINIMUM 150 DNI/PASZPORT BIOMETRYCZNY-OBOWIĄZKOWY
POBYT

ТІЛЬКИ
VISA
МІНІМАЛЬНИЙ
БІОМЕТРИЧНООБОВ'ЯЗКОВИЙ СТАН

150

ДНІ/

ПАСПОРТ
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