
 

  

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 klienta poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Stolarz budowlany - Grenlandia 

 

Nr Ref: Stol-bud./01.21/Grenlandia 
Miejsce pracy: Aasiaat, Grenlandia. 
 
Oferujemy niesamowite doświadczenie życiowe - poznanie tej części świata, którą większość zna 
tylko ze zdjęć i filmów. Udział w tym projekcie pozwoli zdobyć znaczące doświadczenie 
zawodowe, które z pewnością podniesie Twoją wartość na rynku pracy.  
 
Zakres obowiązków: 
Poszukujemy stolarza do prac przy budowie domów, montażu drewnianych elementów, ram z 
drewna klejonego warstwowo. Wszystkie elementy wykonywane są na halach, następnie ustawiane 
na placu budowy przy pomocy dźwigów (obsługiwanych przez operatorów maszyn). Na miejscu 
montaż konstrukcji drewnianych – dachów, fasad, tarasów itp. Ponadto montaż okien, drzwi, 
ościeżnic, ścian i sufitów gipsowych, montaż elementów kuchennych i łazienkowych. 
 
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 wynagrodzenie, dużą ilość godzin pracy z dodatkowo płatnymi nadgodzinami, 

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

tym uzyskanie pozwolenia na pracę na Grenlandii, 

▪ bezpłatny transport tam i z powrotem, 

▪ dodatki mieszkaniowe, 

▪ diety w wysokości 500 DKK za dzień podróży z Kopenhagi na Grenlandię i z powrotem,  

▪ pracę pełną wyzwań dającą rozwój osobisty i zawodowy. 

Oczekujemy: 
▪ udokumentowanego doświadczenia w pracach stolarskich min. 5 lat – warunek konieczny, 

▪ komunikatywnej znajomości j. angielskiego – warunek konieczny. 

Wymagane dokumenty: 
•CV,  
•Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe tj. św. pracy, referencje itp. 

 
Ważne: Należy wykupić ubezpieczenie podróżne – koszt będzie zwracany przez pracodawcę po 
przedstawieniu dokumentacji. 
Kwarantanna COVID: 5 dni, w pełni płatne 



 

  

 
Aplikacje: 
Zapraszamy 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=12237 
 
lub do przesyłania CV w języku polskim i lub angielskim z podaniem numeru referencyjnego:  
Stol-bud./01.21/Grenlandia 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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