
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 Klientów, firmy z branży spożywczej o zasięgu globalnym, której produkty 

cieszą się popularnością ze względu na wysoką jakość, poszukujemy Kandydatów na stanowisku: 

   

    PRACOWNIK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY 

 

Nr ref.: PM/06.21/Lemvig 

Do Twoich obowiązków należeć będzie sortowanie i pakowanie mrożonych ryb na talerze oraz prace 

magazynowe, takie jak pakowanie. Praca na hali produkcyjnej w temperaturze 12 stopni.  

• Jeśli masz doświadczenie w pracy na produkcji, magazynie lub w innych pracach fizycznych 

• Chcesz się podjąć pracy za granicą, ale potrzebujesz wsparcia w dopełnieniu formalności 

• Potrafisz komunikować się w języku angielskim, przynajmniej w stopniu podstawowym 

APLIKUJ JUŻ TERAZ! 

Oferujemy: 

• Możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz 

• Pomoc w dopełnieniu wszystkich formalności związanych z zatrudnieniem (duński numer 

personalny, karta podatkowa, duńska umowa o pracę)  

• Organizację wyjazdu i zakwaterowania 

• Atrakcyjną stawkę godzinową 

• Wynagrodzenie otrzymywane 2 razy w miesiącu 

• Dodatek urlopowy- duńskie feriepenge 

• Pracę w malowniczej lokalizacji Jutlandii Środkowej 

• Opiekę na każdym etapie rekrutacji, wyjazdu i zatrudnienia przez polskich koordynatorów 

 

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z poniższą klauzulą RODO: 

 

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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