
 

  

 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 naszego duńskiego klienta, specjalizującego się w branży budowlanej, aktualnie poszukujemy 
osoby na stanowisko: 

 

Pracownik Budowlany - wykonczeniówka 
 

Nr Ref: PB/08.21/Faaborg 
Miejsce pracy: Faaborg, Dania 
 

Zakres obowiązków: 

• Praca przy renowacji magazynów 

• Montaż sufitów i płyt gipsowych, okien i drzwi 

• Inne prace wyznaczone przez przełożonego 

Jesteś odpowiednim Kandydatem, jeśli: 

• Posiadasz doświadczenie w branży budowlanej 

• Potrafisz pracować samodzielnie, myśleć z wyprzedzeniem i planować własną pracę 

• Masz motywację do wyjazdu i rozpoczęcia pracy w Danii  

• Posiadasz znajomość języka angielskiego na poziomie A2 

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

na rynku duńskim 

• Prawo jazdy + własne auto na wyjazd - dodatkowy atut 

Oferujemy: 

• Zatrudnienie na podstawie duńskiej umowy o pracę 

• Bezpłatne zakwaterowanie 

• Atrakcyjną stawkę godzinową 

• Prace w systemie rotacyjnym  

• Organizację wyjazdu  

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

personalny itp.) 

• Możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz 

• Praca na zmianie dziennej- ok. 50 godzin tygodniowo 

• Opiekę polskojęzycznych koordynatorów na wszystkich etapach zatrudnienia 



 

  

 
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z poniższą klauzulą: 
 
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 
 

http://www.bluecollar.dk/

