
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, specjalisty w zakresie transportowych systemów 

chłodniczych, poszukujemy osoby na stanowisko: 

TECHNIK CHŁODNICTWA 

Nr Ref T-ch/07.2021/Padborg 

Dania 

Zakres obowiązków: 

• Prace mechaniczne na układach chłodzenia 

• Konserwacja i serwisowanie układów chłodzenia oraz silników diesla 

• Tworzenie nowych układów chłodzenia 

• Inne obowiązki w fabryce 

Wymagania: 

• Minimum 4 lata doświadczenia w pracy jako technik chłodnictwa 

• Czynne prawo jazdy kategorii B+E/C+E 

• Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1 

• Uprawnienia F-gazowe 

Mile widziane: 

• Certyfikat mechanika Thermo King 

Oferujemy: 

• Zatrudnienie na podstawie umowy duńskiej 

• Pracę w godzinach 7:30-15:30 i 7:30-15:00 w piątki 

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

ubezpieczenie) 

• Pomoc w organizacji zakwaterowania  

• Atrakcyjne wynagrodzenie 

• Możliwość nadgodzin dodatkowo płatnych 

• 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 

 

mailto:info@bluecollar.dk
http://www.bluecollar.dk/

