
 

  

BlueCollar JobSupply Sp. z o.o. (Agencja Zatrudnienia nr 5437) jest agencją rekrutacyjną zlokalizowaną w 

Szczecinie i jest częścią Bluecollar A/S Group z Odense w Danii. Jako część BlueCollar A/S działamy z 

sukcesami na rynku duńskim od ponad 10 lat. 
Naszym duńskim klientom zapewniamy najlepszych pracowników, a naszym pracownikom oferujemy tylko 

legalne, sprawdzone i stabilne miejsca pracy na terenie całej Danii. 
Aplikuj i dowiedz się więcej – ta praca czeka na Ciebie. 

  

Aktualnie dla naszego wieloletniego duńskiego klienta, który przez najbliższe 4 lata będzie 
odpowiedzialny za budowanie nowych lotnisk na Grenlandii poszukujemy kandydatów na 

stanowisko: 

Operator wiertnicy (EPIROC)  
– Grenlandia (rotacja) 

 

Nr Ref: op.wiert./ 07.20/Nuuk 
Miejsce pracy: Nuuk, Grenlandia. 
 
Informacje o projekcie: cały projekt obejmuje budowę pasów startowych, budowę nowych terminali 
lotniczych, układanie asfaltu, przebudowę i podłączenie do dróg dojazdowych, budowę linii 
elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych oraz budowę parkingów. 
 
Oferujemy niesamowite doświadczenie życiowe - poznanie tej części świata, którą większość zna 
tylko ze zdjęć i filmów; świetne warunki zatrudnienia (atrakcyjne wynagrodzenie a dodatkowo 
wszystko opłacone i zapewnione przez pracodawcę). Udział w tym projekcie pozwoli zdobyć 
znaczące doświadczenie zawodowe, które z pewnością podniesie Twoją wartość na rynku pracy.  
 
Zakres obowiązków: 
Prace związane z przygotowaniem terenu pod nowe pasy startowe na lotnisku. Operatorzy maszyn 
takich jak wiertnice marki EPIROC (FlexiROC T30R i SmartROCT40_11) będą pracować przy 
przygotowaniu terenu pod budowę. 
 
Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz stabilnej pozycji naszej firmy na duńskim rynku pracy 
zapewniamy swoim pracownikom szeroki zakres usług na najwyższym poziomie. 
Gwarantujemy: 

▪ legalne zatrudnienie w oparciu o umowę, którą dostajesz jeszcze przed wyjazdem, 

▪ atrakcyjne wynagrdzenie, dużą ilość godzin pracy z dodatkowo płatnymi nadgodzinami ( 60 

godz/ tydzień). 

▪ organizację wszelkich kwestii formalnych związanych z zatrudnieniem oraz wyjazdem – w 

tym uzyskanie pozwolenia na pracę na Grenlandii, 

▪ bezpłatne zakwaterowanie, 

▪ bezpłatny transport tam i z powrotem (w trakcie trwania całego projektu - w tym zjazdy 

rotacyjne), 

▪ bezpłatne pełne wyżywienie, 

▪ pracę w systemie rotacyjnym (8 tygodni pracy/ 2 tygodnie wolnego), 

▪ pracę na okres 3 lat (minimalny czas trwania kontraktu to 12 m-cy), 

▪ pracę pełną wyzwań dającą rozwój osobisty i zawodowy. 



 

  

 

Oczekujemy: 
▪ udokumentowanego doświadczenia zawodowego min 4 lata przy obsłudze dużych maszyn 

budowlanych tj. wiertnice np. marki EPIROC. 

▪ gotowości do ciężkiej pracy fizycznej w trudnych warunkach atmosferycznych – na 

Grenlandii, 

▪ komunikatywnej znajomości j. angielskiego – warunek konieczny, 

▪ ważnego paszportu (z okresm ważności nie krótszym niż 2 miesiące od daty rozpoczęcia 

pracy), 

▪ prawa jazdy kat. B – warunek konieczny. 

Wymagane dokumenty: 
▪ CV w j. polskim i/lub angielskim, 

▪ dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe tj. św. pracy, referencje, uprawnienia 

itp. 

 
Aplikacje: 
Jeśli chcesz wziąć udział w budowaniu przyszłości Grenlandii, chcesz być częścią dużego i 
ekscytującego projektu infrastrukturalnego, zapraszamy do do samodzielnego zarejestrowania się 
jako kandydat BlueCollar, klikając poniższy link: 

https://www.bluecollar.axp.dk/?module_type=AXP&inst_id=10&axp_act=apply_single&axp_r
ecruitment_references%5b%5d=12045 
 
lub do przesyłania CV w języku polskim i/ lub angielskim wraz z podaniem numeru referencyjnego 
op.wiert./ 07.20/Nuuk na adres e-mail infopoland@bluecollar.dk   
 
Dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się 
jedynie z wybranymi kandydatami. 
  
Oferta dotyczy pracy za granicą.  
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:  
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora -  BlueCollar JobSupply sp. z o. o. z siedzibą w 
Szczecinie  - moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przedstawionych przeze mnie dokumentach, 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zarówno obecnej, jak i organizowanej w przyszłości, zgodnie z 
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000 z późn. zmianami).  Wyrażam także zgodę 
na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom należącym do grupy BlueCollar oraz potencjalnym 
pracodawcom do celów związanych z prowadzonymi obecnie lub w przyszłości procesami rekrutacji. 
Ponadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 
1. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji 
umowy; 
2. mam prawo dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych, jak i wniesienia sprzeciwu.   
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