
BlueCollar JobSupply Sp. z o.o. jest agencją rekrutacyjną zlokalizowaną w Szczecinie, będącą 

częścią Bluecollar A/S Group z Odense w Danii (Agencja Zatrudnienia nr 5437). 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. 

Dla jednego z naszych największych Klientów, dużej firmy produkcyjnej z przemysłu metalowego 

produkującej m.in. belki pod mosty i hale produkcyjne, poszukujemy Kandydatów na stanowisko: 

 

      MALARZ PRZEMYSŁOWY 

 

Nr ref: MP/13.04/Hobro 

 

Do Twoich obowiązków należeć będzie: 

• Natryskowe malowanie farbami epoksydowymi dużych elementów stalowych 

• Pakowanie pomalowanych elementów  

Jesteś odpowiednim Kandydatem, jeśli: 

• Masz min. Rok doświadczenia na podobnym stanowisku 

• Posiadasz certyfikat Epoxy 

• Masz motywację do wyjazdu i rozpoczęcia pracy w Danii  

• Potrafisz porozumiewać się w języku angielskim w stopniu komunikatywnym 

• Chciałbyś zdobyć doświadczenie u wiodącego lidera z branży przemysłowej, rozpoznawalnej 

na rynku duńskim 

• Mile widziana umiejętność czytania rysunku technicznego 

Oferujemy: 

• Zatrudnienie na podstawie duńskiej umowy o pracę 

• Dopełnienie wszystkich formalności związanych z zatrudnieniem w Danii (tax card, numer 

personalny itp.) 

• Organizację wyjazdu i zakwaterowania 

• Umowę do 23.12.2021r.  z możliwością przedłużenia 

• Atrakcyjną stawkę godzinową 

• Możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz 

• Harmonogram zjazdów do Polski  

• Pracę na zmianie popołudniowej lub nocnej 

• Opiekę polskojęzycznych koordynatorów na wszystkich etapach zatrudnienia 

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV.  

 

 



 

Prosimy pamiętać o dopisaniu klauzuli w CV: 

,, 1/ Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest firma BlueCollar A/S z siedzibą w Danii, Agerhatten 

27 B, indg.4, st. 5220 Odense SØ, e-mail: info@bluecollar.dk Pełna informacja Administratora o zasadach przetwarzania danych osobowych 

- link: www.bluecollar.dk 

2/ BlueCollar JobSupply Sp. z o.o. - Agencja Zatrudnienia z siedzibą w Polsce, Szczecin ul. Energetyków 3/4 jestpodmiotem przetwarzającym 

dane osobowe w imieniu BlueCollar A/S, tel. kontakt. +48 91 434 2146, e-mail:infopoland@bluecollar.dk. 
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