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PROFIL KANDYDATA Lakiernik
ПРОФІЛЬ КАНДИДАТА ЛАКУВАЛЬНИК

DANE DOTYCZĄCE REGIONU ZATRUDNIENIA

ДАНІ РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Kraj, miasto:

Країна, місто

Polska-Bażanowice koło Cieszyna

Польща – Бажановіце коло Цешина

Miejsce przyjazdu:

Місце приїзду

Katowice

Катовіце

PROFIL SELEKCYJNY

СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ

Nazwa stanowiska

Посада

Lakiernik

Лакувальник

Zakres obowiązków

Посадові обов’язки

wykonywanie prac lakierniczych na linii
automatycznej i manualnej w tym nakładanie farb za
pomocą pistoletu oraz kontrolowanie pracy robota ( z
zewnątrz) w komorze lakierniczej
Mieszanie i przygotowywanie farb
-wykonywanie ręcznych prac transportowych praca przy monitorach ekranowych do 4godz.

лакувальні роботи на автоматичній та ручній
лінії, в тому числі накладання фарб за допомогою
пістолета, а також контролювання роботи
автоматичного обладнання (ззовні) в лакувальних
боксах.
змішування та підготовка фарб.
виконування транспортування вручну.
робота біля екранів моніторів до 4 годин.

Warunki pracy

Умови праці

Praca w hali ocieplanej

Робота в цеху, який обігрівається

Wymiar i system czasu pracy

Вимір та система часу праці

Praca od poniedziałku-pt po 8 godzin – możliwe
nadgodziny

Робота з понеділка по п’ятницю по 8 годин – можливі
додаткові години

Pakiet wynagrodzeń

Заробітна плата

11 netto/h od poniedziałku do piątku

+ urlop płatny 2 dni po przepracowanym miesiącu

11 злотих/г нетто з понеділка по п’ятницю
Після 3х місяців 12 злотих/г нетто з понеділка по
п’ятницю
21 злотий/г в суботу і неділю
+ додатки за роботу вночі,
+ премія за роботу у лакувальній майстерні,
+ премія за наявність на роботі 200 злотих брутто,
+ оплачувана відпустка 2 дні після кожного
відпрацьованого місяця

Zatrudnienie na podstawie

Працевлаштування на підставі

Umowa o pracę tymczasową

Строковий трудовий договір

PROFIL WYMAGAŃ

ПРОФІЛЬ ВИМОГ

Wiedza i doświadczenie

Знання та досвід

Nie wymagana

Не вимагаються

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności

Додаткові навички та вміння

Dokładność, rzetelność, obowiązkowość

Акуратність, надійність, обов'язковість

Dodatkowe informacje

Додатковa інформація

Konieczne zabezpieczenie finansowe w okresie na
opłacenie wyżywienia oraz zamieszkania - ok 600 zł.

Обов’язкове фінансове страхування на перший час на
оплачування харчування та житла – приблизно 600
злотих.

Po 3 msc. 12 netto/h od poniedziałku do piątku
21 netto/h w sobotę i niedzielę
+ dodatki nocne
+ premia za pracę na lakierni
+ premia frekwencyjna 200, 00 zł brutto

POZOSTAŁE WARUNKI

ІНШІ УМОВИ

Zakwaterowanie/ Warunki zakwaterowania

Умови проживання

Po stronie pracodawcy

За рахунок роботодавця

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

Oплата за комунальні послуги (електр., газ, інтернет )
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100,00 zł

100,00 злотих

Wyżywienie

Харчування

We własnym zakresie

За власний рахунок

Dojazd do miejsca Pracy/Transport

Спосіб доїзду до місця праці/ Транспорт

zorganizowany

Організований

Termin przedstawienia kandydatów od 15.12.2017 do

Крайній термін представлення кандидата
Від 15.12.2017 до
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