https://jobs.ua/job-rabochiy-po-sborke-okon-s-besplatnyim-jilem-3756766

Ваш надійний помічник

Рабочий по сборке окон с бесплатным жильем, 30000
грн.
Миколаїв,
Компанія:

16 вересня

Ekol System sp.z o.o NIP 1132919870 (https://jobs.ua/company/id/1590786) (Всі
вакансії)

Рубрики: Робота за кордоном
Вимоги
Освіта:

не має значення

Досвід роботи: не вимагається
Графік
роботи:

позмінна робота

Опис
вакансії
НАБОР по биометрии или под оформление рабочей польской визы
Вакансия предоставляется бесплатно
Переоформление БЕСПЛАТНО
Работа в Польше Город Бытув (Bytów) 90 км от г Гданьск
Завод DRUTEX (Лидер Европы по производству металлопластиковых окон)
Высокотехнологичное производство, чистый и теплый цех (летом не жарко, зимой работают с коротким рукавом)
Прохождение техники безопасности в первый же рабочий день (оплачивается как рабочие часы) и новая рабочая форма
выдается сразу на месте
Современные гардеробные с отдельными шкафчиками для каждого работника (запирается на ключ)
Светлые и чистые комнаты с умывальниками и душами для работников прямо на предприятии.
Вход на территорию через электронно-пропускную систему (каждому работнику выдается ключ-карта)
Бесплатный вело- и автопаркинг для всех рабочих у главного входа на производство
Бесплатный автобус в г. Бытув по всему городу, едет прямо до главного входа на завод
По всей территории предприятия стоят паллеты с бесплатной бутылированной минеральной водой для всех сотрудников,
без ограничений
Возраст: 18-60 лет
Документы:
виза от 85 дней (можно податься на карту побыту)
биометрический паспорт от 60 дней + подача на карту побыту
подача на визу по приглашению
График работы:

понедельник - суббота
06:00 - 14:00
14:00 - 22:00
22:00 - 6:00
При желании предоставляются дополнительные часы + 4-6 часов. (Можно брать больше) 280-320. Работа с приоритетом
на большое количеством часов
Договор найма: Умова злецения
Обязанности:
Монтаж
Крепление деталей
Поклейка резиновых элементов
Упаковка
Транспортировка
Перемещение на склад и т.д.
Оплата труда:
15 - 16,5 злотых нетто в час (на руки)
З/п в месяц 3200-4700 злотых, может быть больше
Гарантируем:
предоставление документов для оформления визы в Польшу
предоставление авансов
полностью бесплатное оформление
полностью официальную работу
бесплатное проживание с отличными условиями, частные дома, пансионат с видом на Главную Площадь в г. Бытув
в домах телевизоры, холодильники, мини-спортзал, современные стиральные машины, беседки на территории
Наши услуги по предоставлению работы в Европе полностью бесплатны для Вас.
Только актуальные вакансии в Польше.
По поводу консультации и оформления обращайтесь:
Viber / Telegram .... 302
Фирма Ekol System Sp. z o.o. NIP 1132919870, KRS 0000491743, REGON 365587465. Gdańsk, 80-554, ul. Śnieżna 1
***
Набір по біометрії або під оформлення робочої польської візи
Вакансія надається безкоштовно
Переоформлення безкоштовно
Робота в Польщі, місто Битув (Bytów) 90 км від м Гданськ
Завод DRUTEX (лідер Європи з виробництва металопластикових вікон)
Високотехнологічне виробництво, чистий і теплий цех (влітку не жарко, взимку працюють з коротким рукавом)
Проходження техніки безпеки в перший же робочий день (оплачується як робочі години) і нова робоча форма видається
відразу на місці

Сучасні гардеробні з окремими шафками для кожного працівника (замикається на ключ)
Світлі і чисті кімнати з умивальниками і душами для працівників прямо на підприємстві
Вхід на територію через електронно-пропускну систему (кожному працівнику видається ключ-карта)
Безкоштовний вело - і автопаркінг для всіх робітників біля головного входу на виробництво
Безкоштовний автобус в м. Битув по всьому місту, їде прямо до головного входу на завод
По всій території підприємства стоять палети з безкоштовною бутильованою мінеральною водою для всіх співробітників,
без обмежень
Вік: 18-60 років
Документи:
віза від 85 днів (можна податися на карту побиту)
біометричний паспорт від 60 днів + подача на карту побиту
подача на візу на запрошення
Графік роботи:
Понеділок-субота
06:00 - 14:00
14:00 - 22:00
22:00 - 6:00
При бажанні надаються додаткові години (+ 4-6 годин. (Можна брати більше) 280-320 годин. робота з пріоритетом на
велику кількість годин
Договір найму: Умова злеценія
Обовязки:
Монтаж
Кріплення деталей
Поклейка гумових елементів
Упаковка
Транспортування
Переміщення на склад і т. д.
Оплата праці:
15-16,5 злотих нетто на годину (на руки)
З / п в місяць 3200-4700 злотих, може бути більше.
Ми Гарантуємо:
надання документів для оформлення візи в Польщу
надання авансів
повністю безкоштовне оформлення
повністю офіційну роботу
безкоштовне проживання з відмінними умовами, приватні будинки, Пансіонат з видом на головну площу в м. Битув
у будинках телевізори, холодильники, міні-спортзал, сучасні пральні машини, альтанки на території
Наші послуги з надання роботи в Європі повністю безкоштовні для вас

Тільки актуальні вакансії в Польщі
З приводу консультації та оформлення звертайтесь:
Viber / Telegram ...302
Ekol System Sp. z o.o. NIP 1132919870, KRS 0000491743, REGON 365587465. Gdańsk, 80-554, ul. Śnieżna 1
Вакансия для г.Николаев

Контактна інформація
Телефон:

+48(508)831-302

Контактна особа: ДенисEkol-System
Адреса:

Gdynia Ul.Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego
10/b6

