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DANE DOTYCZĄCE REGIONU ZATRUDNIENIA

ДАНІ РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Kraj, miasto:
Polska, Ołtarzew k. Ożarowa Mazowieckiego
Miejsce przyjazdu:
AK Outsourcing sp. z o.o., Łódź, al. Piłsudskiego 139/141

Країна, місто
Польща, Ольтажев Ожарова Мазовєцкого
Місце приїзду
AK Outsourcing sp. z o.o., Łódź, al. Piłsudskiego 139/141

PROFIL SELEKCYJNY

СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ

Nazwa stanowiska

Посада

PRACOWNIK POMOCNICZY MAGAZYNU

Допоміжний працівник на складі

Zakres obowiązków

Посадові обов’язки

-roznoszenie towaru
-kompletacja i kontrola zleceń do wysyłki,
-przyjmowanie towary w oparciu o dokumentacje i system
magazynowy

- розкладання товару
- комплектація та контроль замовлень до висилання
- прийом товарів згідно до документів та складської
системи

Warunki pracy

Умови праці

- praca w regałach
- praca ze skanerem
- praca w nowocześnie zarządzanej firmie

- робота при полицях
- робота з сканером
- робота в новітній управлінській компанії

Wymiar i system czasu pracy

Вимір та система часу праці

3 zmiany

3 зміни

Pakiet wynagrodzeń

Umowa zlecenie

Заробітна плата
Резидент (PL/UA)-10,25зл/ + премія бл. 100-200 зл
Нкерезидент - 8,32зл/год + премія бл. 100- 200 зл
171 год>= перепрацбованих годин (рахується від
першої год - за кожну год)
Резидент 11,25 зл/год +премія бл. 100-300 зл
Нерезидент 9,32 зл/год +премія бл. 100-300 зл
Додатково премія 1 зл/год нарахована на підставі
місячних звітів результативності або відсутності
помилок
Працевлаштування на підставі
Договір злецення

PROFIL WYMAGAŃ

ПРОФІЛЬ ВИМОГ

Wiedza i doświadczenie
podstawowa obsługa komputera, znajomość polskiego
alfabetu
Dodatkowe uprawnienia i umiejętności

Знання та досвід
Початкові знання обслуговування комп’ютера, знання
польського алфавіту
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: badanie wstępne, wyrobienie oświadczenia,
założenie konta bankowego, w razie konieczności szkolenie.
Zostaną poinformowani przez nasze koordynatorki dokąd
mają się udać na miejsce docelowe (prosimy o telefon po
przyjeździe na dworzec).
Konieczne zabezpieczenie finansowe w okresie na opłacenie
wyżywienia oraz zamieszkania - ok 600 zł.

По приїзду до Лодзі просимо зателефонувати;
• на протязі 3 днів після приїзду, з нашою
допомогою, відкриття банківської картки, в разі
необхідності.
Після приїзду на цільове місце будуть відібрані кожного
разу через наших координаторів.
Необхідне фінансове забезпечення на пепрший період для
оплати харчування та проживання - 600 злотих.

POZOSTAŁE WARUNKI

ІНШІ УМОВИ

Zakwaterowanie/ Warunki zakwaterowania

Умови проживання

Rezydent(PL/UA)-10,25zł/ + premia ok 100-200 zł
Nierezydent- 8,32zł/h + premia ok 100- 200zł
171h>=przepracowane godziny (liczone od pierwszej
godziny-za każdą godzinę)
Rezydent 11,25 zł /h + premia ok 100-300 zł
Nierezydent 9,32 zł/h +premia ok 100-300 zł
Dodatkowo premia 1 zł /h przyznawana na podstawie
miesięcznych raportów wydajności oraz braku błędów
Zatrudnienie na podstawie
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80 зл – адміністративна підтримка
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Wyżywienie
We własnym zakresie

Покриваються AK Outsourcing Sp. Z o.o.
Oплата за комунальні послуги (електр., газ, інтернет )
150 – 200 зл/міс
Харчування
За власний рахунок

Dojazd do miejsca Pracy/Transport od ……. Do

Спосіб доїзду до місця праці/ Транспорт

Odległość do miejsca pracy – 2 km, ok. 20min na pieszo
Transport do pracy – autobus na własny koszt lub
pieszo

Віддаленість від місця роботи - 2 км. бл. 20 хв пішки
Транспорт до роботи – автобус за власний рахунок або
пішки

Po stronie AK Outsourcing Sp. Z o.o.

Opłaty za media (prąd, gaz, Internet etc.)
150-200zł / m-c
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