BlueCollar JobSupply Sp. z o.o. - це кадрове агентство, розташоване в Щецині, що входить до
групи Bluecollar A / S Group з Оденсе, Данія (Агентство з працевлаштування № 5437). В
рамках BlueCollar A / S ми успішно працюємо на датському ринку більше 10 років. Ми
надаємо нашим клієнтам з Данії найкращих працівників, а нашим працівникам пропонуємо
лише легальні, перевірені та стабільні робочі місця по всій Данії. Подайте заявку та
дізнайтесь більше - ця робота чекає на вас.
Для одного з наших клієнтів, лідерів у галузі металоконструкцій, які виробляють, серед
іншого: балки для холів та мостів, розташовані у Даніі - шукаємо працівника на посаді:

ПРАЦІВНИК ВИРОБНИЦТВА
Обов’язки:
•
•
•

Робота на рибному виробництві (лосось, тунець)
Приготування риби, сортування для заморозки або копчення та упаковка - все це
робиться в різних цехах (температура в цехах 16С)
Прибирання свого робочого місця

Вимоги:
•
•
•

Досвід фізичної роботи
Англійська АБО польска мова – мінімальний рівень
Готовність почати роботу найближчим часом

Вод. Права + власний автомобіль – бажано, але не обов*язково

Ми пропонуємо:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Працевлаштування на підставі датського трудового договору
Гарантовану таку саму винагороду та всі умови, які застосовуються до працівників,
безпосередньо працевлаштованих у датській компанії
ДЕШЕВЕ ПРОЖИВАННЯ! - частково дофінансування
Приваблива погодинна ставка
Перед першим платежем ми гарантуємо аванс у розмірі 1000 датських крон на
тиждень - перший аванс виплачуємо після першого повного відпрацьованого тижня
Зарплата виплачується кожні 2 тижні
Доплачується понаднормова робота
Гарантована виплата відпускних (12,5%) та відпусткові бонуси
Організація офіційних питань - податкова картка, медична картка, особистий номер
Данії (CPR)
Допомога украино/росйскомовного координатора та екстрений номер, які доступни
24/7

Точна дата початку має бути узгоджена.

Реєстрація:
Запрошуємо зареєструватися як кандидат BlueCollar, натиснувши нижче посилання:
https://www.bluecollar.dk/uk/
Якщо ви зацікавлені, надішліть своє резюме з анотацією Зварювальник-монтажник на
електронну адресу info-ukraine@bluecollar.dk
Дякую за всі подані заявки. Одночасно повідомляємо, що ми зв'яжемосьтільки з обраними
кандидатами.
Пропозиція поширюється на роботу за кордоном.
Усіх зацікавлених осіб просимо додати в резюме наступну інформацію:
1 / Я визнаю, що Адміністратором наданих персональних даних є BlueCollar A / S, що
базується в Данії, Agerhatten 27 B, інд. 4, вул. 5220 Odense SØ Повна інформація
адміністратора щодо принципів обробки персональних даних - посилання: www.bluecollar dk
2 / BlueCollar JobSupply Sp. z o.o. - Агентство з працевлаштування з місцезнаходженням у
Польщі, Щецин, вул. Energetyków ¾ - це організація, яка обробляє персональні дані від імені
BlueCollar A / S, контактного телефону. +48 94334 2146

