BlueCollar JobSupply Sp. z o.o. (Агентство зайнятості № 5437) є кадровим агентством, розташованим в
Щецині і є частиною Bluecollar A/S Group з Оденсе, Данія. Як складова частина BlueCollar A / S, ми
успішно працюємо на датському ринку більше 10 років.
Наших датських клієнтів ми забезпечуємо найкращими працівниками, а нашим працівникам
пропонуємо тільки легальні, перевірені і надійні робочі місця по всій Данії.
Подайте заявку і дізнайтеся більше - ця робота чекає на Вас.

В даний час ми шукаємо кандидатів на посаду:

Зварювальник-монтажник
Номер для посилань (Реф. номер): M-ś - UKR/08.20/Hobro
Місце роботи: м. Хобро, Данія.
Обсяг обов'язків:
Монтаж і зварювання балок під цехи і мости методами 135 і 136. Монтаж елементів на базі
технічного креслення. Матеріал від 10 мм до 40 мм, з’єднання (шов) до 2 м в довжину,
шириною від 3 мм до 15 мм.
Завдяки багаторічному досвіду і стабільному становищу нашої компанії на датському ринку
праці, ми в змозі запропонувати своїм працівникам широкий спектр послуг на найвищому
рівні.
Ми гарантуємо:
▪ Датський трудовий контракт – офіційне працевлаштування,
▪ Медичне страховання,
▪ Зарплату, яка виплачується кожні 2 тижні. Перед першою зарплатою Ви можете
розраховувати на аванс у розмірі 1000 DKK / тиждень,
▪ Оренду житла (вартість житла утримується із зарплати),
▪ Опіку координатора і номер екстреної допомоги, діючий протягом 24 годин на добу.
Ми пропонуємо:
▪ зарплату от 12 евро нетто,
▪ мінімум 37 годин в тиджень,
▪ надбавки за роботу у вечірній і нічний час - в II і III зміну,
▪ гарантоване підвищення зарплати після перших 5 і наступних 10 тижнів роботи,
▪ багато надгодин.
Ми очікуємо:
▪ досвід роботи на такій посаді - мінімум 3 роки,
▪ диплом за спеціальністю - бажано,
▪ сертифікат зварювальника по методу 135/136 або 135/138. У разі відсутності
сертифікату існує можливість зробити його в ході праці на місці у клієнта,
▪ навички роботи з технічними кресленнями,
▪ володіння англійською мовою на розмовному рівні – буде величезною перевагою
▪ дійсний паспорт біометричний.
▪ водійскі права - бажано

Необхідні документи:
▪ документи, що підтверджують професійний досвід, тобто свідоцтво про працю
(трудова книжка), рекомендації попередніх працедавців, тощо;
▪ документ про здобуття фаху слюсаря, монтажника, або спорідненого з ними
фаху - бажано
▪ дійсний паспорт біометричний
Подача заявки:
Ви можете зареєструватися як кандидат BlueCollar самостійно, натиснувши на посилання
нижче:

https://www.bluecollar.axp.dk/?module_type=AXP&inst_id=10&axp_act=apply_single&axp_r
ecruitment_references%5b%5d=11901
або надіслати своє СV (резюме) із вказанням номера для посилань (Реф. номера):
1}M-ś - UKR/08.20/Hobro на адресу електронної пошти info-ukraine@bluecollar.dk
Всі питання за телефоном +48728542103 (Viber, WhatsApp)
Дякуємо за всі надіслані заявки. Одночасно повідомляємо, що ми зв'яжемося тільки з
обраними кандидатами.
Пропозиція стосується праці за кордоном.
Просимо дописати до Вашої заявки таку клаузулу:
«Цим я даю свою згоду на обробку адміністратором - BlueCollar JobSupply sp. z o. o. зі штаб-квартирою в
Щецині, моїх персональних даних, що містяться в моєму CV (резюме) та в інших поданих мною документах, для
потреб процесу набору працівників, як нинішнього, так і організованого в майбутньому, відповідно до Закону від
10 травня 2018 року. Про захист персональних даних (Законодавчий вісник 2018.1000 з пізнішими змінами). Я
даю також свою згоду на передачу моїх персональних даних іншим суб'єктам, що належать до групи BlueCollar
і потенційним роботодавцям з метою, пов'язаною із проведенням в даний час або в майбутньому, процесу
набору працівників.
Крім того, я заявляю, що мені відомо про те, що:
1. надання даних є добровільним, але відмова від їх надання рівносильна відсутності можливості виконання
договору;
2. я маю право на доступ до змісту своїх даних, можу вимагати виправлення або видалення даних, обмеження
обробки, перенесення даних, а також заперечення проти їх обробки.»

