
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: 

 

    OPERATOR MASZYNY CNC  

Nr ref: OPCNC/04.05/Hobro 

 

Do Twoich obowiązków należeć będzie: 

• Obsługa maszyny plazmowej CNC 

• Praca przy cięciach, wierceniach i wykrawaniu stali czarnej 

• Praca na zmianie dziennej 

• Inne prace zlecone przez przełożonego 

Jesteś odpowiednim Kandydatem, jeśli: 

• Jesteś dyspozycyjny do rozpoczęcia pracy od zaraz 

• Masz doświadczenie jako operator maszyn lub operator CNC 

• Potrafisz obsługiwać komputer 

• Masz motywację do wyjazdu i rozpoczęcia pracy w Danii 

• Potrafisz porozumiewać się w języku angielskim przynajmniej w stopniu podstawowym 

• Posiadasz prawo jazdy kat. B i własne auto na wyjazd 

Oferujemy: 

• Zatrudnienie na podstawie umowy duńskiej 

• Szkolenie stanowiskowe i zdobycie doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

• Atrakcyjną stawkę godzinową  

• Zwrot kosztów transportu do Danii – 100 EUR 

• Darmowe tygodniowe wyżywienie na stołówce pracowniczej 

• Cotygodniowe zaliczki przed otrzymaniem wynagrodzenia 

• Podwyżkę po pięciu tygodniach o 5 kr 

• Organizację kwestii formalnych  

• Opiekę polskojęzycznych koordynatorów 

• Pomoc w organizacji zakwaterowania 

• Szkolenie stanowiskowe i zdobycie doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

• Możliwość nawiązania stałej współpracy 

 

Jeśli jesteś zainteresowany wyślij swoje CV dopiskiem ,,CV operator robota spawalniczego”. Oferta 

ograniczona czasowo, więc NIE CZEKAJ APLIKUJ już teraz!!! 



Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:  

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 jest podmiotem 

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

infopoland@bluecollar.dk 
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