
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 duńskich Klientów, firmy z branży budowlanej, zlokalizowanej w Jutlandii 

Środkowej, poszukujemy osób, które będą pracowały w duecie, na stanowiska: 

OPERATOR MASZYN/KOPARKI+PRACOWNI FIZYCZNY 

Nr ref.: OMPF/06.21/Randers 

Randers, Dania 

Zakres obowiązków: 

• Praca w duecie 1 operator maszyn i 1 pracownik fizyczny 

• Zakładanie sieci ciepłowniczej 

• Prowadzenie mini koparki do 3,5 tony 

• Układanie rur grzewczych 

• Prace brukarskie (kopanie dołów pod rury i układanie podjazdu) 

• Współpraca na terenie budowy z innym pracownikami 

Wymagania: 

• Operator maszyn/koparki: 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku przy obsłudze 

mini koparki do 3,5 tony 

• Pracownik fizyczny: doświadczenie przy układaniu rur w obszarach miejskich 

• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 

• Dyspozycyjność do wyjazdu i podjęcia pracy za granicą od zaraz 

• Umiejętność współpracy w grupie 

• Prawo jazdy kategorii BE + własne auto na wyjazd  

• Elastyczność w miejscu pracy 

Oferujemy: 

• Zatrudnienie na podstawie umowy duńskiej 

• Organizację kwestii formalnych (numer i karta podatkowa, dokumentacja, 

ubezpieczenie) 

• Pomoc w organizacji zakwaterowania  

• Atrakcyjna stawka godzinowa + dodatek dzienny w wysokości 57,50 kr 

• Możliwość nadgodzin dodatkowo płatnych w wysokości 50% i 100%  

• Wolne weekendy na zwiedzanie malowniczej Danii 

• Bezpieczeństwo w miejscu pracy z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa 

• Możliwość długotrwałej współpracy 



Jeśli jesteś zainteresowany wyślij swoje CV. 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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