Lublin 13.06.2018
BELGIA
ZBROJARZ – BETONIARZ
Nr ref.: 57829331
Stanowisko:
Zbrojarz – Betoniarz
Kod ISCO:
7114
Liczba etatów:
1
Miejsce zatrudnienia – kraj: Temse – Oost Vlaanderen – Belgium
Opis stanowiska pracy:
Dla naszego dużego klienta w regionie Temse poszukujemy, zmotywanego
zbrojarza - betoniarza do obsługi karuzelowej maszyny do polerowania
betonu.
Praca w systemie zmianowym
Od 7.00 do 16.45 lub Od 12.00 do 21.45
DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
Status:
Agencja Pracy Tymczasowej
Nazwa:
Let’s Work Construct
Adres:
Meensesteenweg 71
Roeselare – West Vlaanderen
Telefon
+ 32 474 47 16 39
Adres e-mail:
construct.oostvlaanderen@letswork.be
Strona www
www.letswork.be
Temse – Oost Vlaanderen – Belgium
Kraj:
WYMAGANIA
Doświadczenie zawodowe: Nie wymagane
Znajomość języków:
Język
Poziom
1. angielski
1. podstawowy
2. polski
2. bardzo dobry
Inne istotne wymagania:
Nie musisz mieć doświadczenia w pracy jako zbrojarz
- Jeśli miałeś jakiś kontakt z pracą w sektorze budowlanym – będzie to dużym
plusem
- Najważniejsza jest twoja gotowość i chęć do pracy
- Jesteś zmotywowany do pracy i dyspozycyjny
- Jeśli umiesz czytać i rozumiesz plany techniczne to dodatkowy plus
- Jesteś gotowy do pracy w nadgodzinach
- Posiadasz atest VCA (atest zasad bezpieczeństwa pracy na budowie) lub
jesteś gotowy żeby go wyrobić przy pomocy Let’s Work Construct.
Prawo jazdy kat. B
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto:
14,05 Euro/godz.
Ilość godzin tygodniowo:
40
Dodatkowe świadczenia
Duża stabilna firma
- Ciekawe, zróżnicowane projekty
- natychmiastowy start
- możliwość stałego zatrudnienia po pozytywnej ewaluacji
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy
Pełen etat
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Wymagane dokumenty
CV z dopiskiem BEKISTER
Język, w którym muszą być sporządzone
angielski
przedkładane dokumenty:
Do kogo należy wysłać dokumenty:
Do pracodawcy oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii
Gdzie należy wysłać dokumenty:
Do pracodawcy construct.oostvlaanderen@letswork.be
oraz do wiadomości doradcy Eures z Belgii

jill.delombaerde@vdab.be
Marta Sadłowska lub Jolanta Tkaczyk
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Ul. Obywatelska 4, 20-022 Lublin
tel:81 4635328
OFERTA WAŻNA DO 31.12.2018
Agencja Pracy Tymczasowej Let’s Work Construct oświadczyła, że prowadzi działalność
zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Belgii.
Dane teleadresowe doradcy EURES lub
przedstawiciela pracodawcy:

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

