https://jobs.ua/job-pratsvnik-na-otsinkovku-metalokonstruktsy-polscha-3771073

Ваш надійний помічник

Працівник на оцинковку металоконструкцій,
Польща, 25000 грн.
Кривий
Ріг,
Компанія:

Ekol System sp.z o.o NIP
1132919870

Рубрики: Виробництво, Робота за кордоном
Вимоги
Освіта:

не має значення

Досвід роботи: не вимагається
Графік
роботи:

позмінна робота

Опис
вакансії
ПОЛЬЩА/ПОЛЬША

Працівники на оцинковку металоконструкцій
Околиця Гданська, Кошвали (Koszwały)

Набір по готовій візі, біометрії або під відкриття візи
Вакансія надається безкоштовно
Місце під карантин безкоштовно
Переоформлення безкоштовно

Обов'язки: підготовка металевих елементів до подальшої обробки (оцинкування). Очищення елемента, навішування на
спеціальну платформу, яка занурює елементи в розчин. Після просушування, металоконструкції знімаються і
відправляються на збірку. Процес оцинковки повністю автоматизований і ізольований

Оплата: 15 зл/год нетто на руки. Аванси 100 zł щотижня до першої повної зарплати при необхідності.

Графік роботи: Понеділок-субота, у дві зміни 6-16; 16-2, після першої зміни є можливість брати додаткові години. Робота
200-250 годин на місяць.

Умови праці: Робота в теплому новому цеху, в чистоті. Безкоштовний Спецодяг.

Проживання: безкоштовне, без додаткових плат за комунальні або інтернет. Відмінні умови, нові меблі. До роботи дуже
близько, 5-7 хвилин пішки.

Оформлення документів: безкоштовне працевлаштування, Можливість зробити воєводське запрошення і карту Побиту без
додаткових оплат.

З приводу консультації та оформлення звертайтесь:
Viber / Telegram +48 508 831 302
Ekol System Sp. z o.o. NIP 1132919870, KRS 0000491743, REGON 365587465. Gdańsk, 80-554, ul. Śnieżna 1
***

Работники на оцинковку металлоконструкций
Окраина Гданьска, Кошвалы (Koszwały)

НАБОР по готовой визе, биометрии или под открытие визы.
Вакансия предоставляется бесплатно!
Место под карантин БЕСПЛАТНО
Переоформление БЕСПЛАТНО

Обязанности: подготовка металлических элементов к дальнейшей обработке (оцинковке). Очистка элемента, навешивание
на специальную платформу, которая погружает элементы в раствор. После просушки, металлоконструкции снимаются и
отправляются на сборку. Процесс оцинковки полностью автоматизирован и изолирован

Оплата: 15 зл/час нетто на руки. Авансы 100 zł каждую неделю до первой полной зарплаты при необходимости.

График работы: понедельник-суббота, в две смены 6-16; 16-2, после первой смены есть возможность брать
дополнительные часы. Работа 200-250 часов в месяц.

Условия труда: Работа в теплом новом цеху, в чистоте. Бесплатная спецодежда.

Проживание: бесплатное, без дополнительных плат за коммунальные или интернет. Отличные условия, новая мебель. До
работы очень близко, 5-7 минут пешком.

Оформление документов: Бесплатное трудоустройство, возможность сделать воеводское приглашение и карту побыта без
дополнительных оплат.

По поводу консультации и оформления обращайтесь:
Viber / Telegram ....302
Ekol System Sp. z o.o. NIP 1132919870, KRS 0000491743, REGON 365587465. Gdańsk, 80-554, ul. Śnieżna 1

Контактна інформація

Телефон:

+48(508)831-302

Контактна особа: ДенисEkol-System
Адреса:

Gdynia Ul.Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego
10/b6

