Lublin, 21.05.2018
BELGIA
PRACOWNIK NA LINII PRODUKCYJNEJ
nr ref: 57375201
Kod ISCO:
Opis stanowiska

9329
Pracownik produkcji w fabryce przetwarzającej metal. Produkcja płytek
metalowych, które w późniejszym etapie są odpowiednio wyginane,
dziurkowane i malowane. Pakowanie gotowego produktu do pudełek.
Liczba etatów:
1
1702 GROOT-BIJGAARDEN Belgia
DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
Status:
Agencja Pracy Tymczasowej.
Adecco INt Mobility
Nazwa:
Noordkustlaan 16 bus B , 1702 GROOT-BIJGAARDEN
Adres:
Kraj:
Belgia
0032027529300
Telefon (z kodem kraju):
MIEJSCE PRACY
Lokalizacja:
Genk
Kraj:
Belgia
WYMAGANIA
Wykształcenie:
Minimum 3 letnia szkoła techniczna
Doświadczenie zawodowe:
2 lata doświadczenia na stanowisku
Znajomość języków:
Dobra znajomość języka angielskiego oraz chęć nauki języka
niderlandzkiego
Inne istotne wymagania:
Znajomość prostego rysunku technicznego
Praca na giętarce
Raportowanie przełożonym
Praca w grupie oraz praca samodzielna.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto:
11,84 euro
Rodzaj stawki wynagrodzenia:
godzinowa
Dodatkowe świadczenia:
Premia zmianowa– 6,41%, refundowane koszty przejazdów,
Bony żywieniowe – 6,12 euro dziennie
Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana
Adecco International Mobility
umowa:
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę z agencją
Wymiar czasu pracy
Na pełen etat
Czas trwania umowy:
Na czas określony z możliwością przedłużenia
Liczba godzin tygodniowo:
38 godzin
Zmiany
Możliwa praca zmianowa
Data rozpoczęcia:
Od zaraz
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Wymagane dokumenty:
CV z dopiskiem 653 INT Mobility Assembly Worker
Język, w którym muszą być sporządzone
przedkładane dokumenty:
Do kogo należy wysłać dokumenty:

angielski
Do Agencji oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii

Gdzie należy wysłać dokumenty:

International.mobility@adecco.be oraz do wiadomości
jill.delombaerde@vdab.be
Dane teleadresowe doradcy EURES lub
Jill Delombaere
przedstawiciela pracodawcy:
Eures
VDAB Kortrijk
Lekkerbeetstraat 5-7
8500 Kortrijk
Proces rekrutacji:
Rozmowa telefoniczna, test mikrometrem, rozmowa
rekrutacyjna przez SKYPE, ostateczna decyzja.
WAŻNOŚĆ
Termin przedkładania podań o pracę
31.12.2018
Agencja Pracy Tymczasowej Adecco International Mobility
oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Belgii.
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób

UWAGA:
1.

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia
odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne
służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z
pracodawcą.

2.

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w
lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne
rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.

3.

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób

