
07_GLIWICE_06_2018                                                     PROFIL KANDYDATA – Magazynier- operator wózka 

widłowego 

ПРОФІЛЬ КАНДИДАТА - ……………………………………………………………………..  

DANE DOTYCZĄCE REGIONU 
ZATRUDNIENIA    

ДАНІ РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  

Kraj, miasto:   Країна, місто  

Polska, Gliwice Польща, Глівіце 

Miejsce przyjazdu:     Місце приїзду  

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

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   

-kompletacja zamówień (sprzęt sportowy – 
ubrania, akcesoria, maszyny) 

 - комплектація замовлень (спортивне обладнання – вбрання, 
аксесуари, машини) 

Warunki pracy  Умови праці  

Praca w godzinach dziennych, Praca w 
magazynie, dostęp do stołówki, darmowa kawa, 
herbata i owoce, 
Praca z tabletem i skanerem 

Робота в денні зміни. Робота на складі, доступ до їдальні, 
безкоштовна кава, чай та фрукти.  Робота з таблицями і 
сканером 

Wymiar i system czasu pracy    Вимір та система часу праці  

10-12 h/doba, 5-6 dni/tydzień 10 – 12 год/день, 5 – 6 днів/тиждень 

Pakiet wynagrodzeń    Заробітна плата  

16zł/h brutto 
Rezydent – 11,98 zł/h netto 
Nierezydent – 9,72/h netto 

16 зл/брутто 
Резидент – 11,98 зл/год 
Нерезидент – 9,72 зл/год 

Zatrudnienie na podstawie    Працевлаштування на підставі  

Umowa zlecenie Договір злецення 

PROFIL WYMAGAŃ    ПРОФІЛЬ ВИМОГ  

Wiedza i doświadczenie  Знання та досвід  

- - 

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności    Додаткові навички та вміння  

Podstawowa znajomość języka polskiego 
Znajomość polskich liter 

Початкові знання польської мови,  
знання польських літер 

Dodatkowe informacje    Додатковa інформація  

Osoby młode < 35 lat Молодь 
до 35 
років 

POZOSTAŁE WARUNKI    ІНШІ УМОВИ  

Zakwaterowanie/ Warunki zakwaterowania  Умови проживання   

Pokoje 4-6 osobowe (możliwe pokoje 
koedukacyjne) 

  
 

Проживання 4 – 6 осіб в кімнаті (можливі спільні кімнати) 

Opłaty za media (prąd, gaz, Internet etc.)  Oплата за комунальні послуги (електр., газ, інтернет )  

 150 zł/msc  150 зл/міс 

Wyżywienie  Харчування  



we własnym zakresie За власний рахунок 

Dojazd do miejsca Pracy/Transport od ……. Do   Спосіб доїзду до місця праці/ Транспорт  

Autobus miejski we własnym zakresie (ok 100 
zł/msc) 

Міський автобус за власний рахунок (від 100 зл/міс) 

 

 

 

  


