
Pracownik linii produkcyjnej 
LEGALNA PRACA W NIEMCZECH  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;

Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

W CV prosimy o dodanie klauzuli:

Pracownik linii produkcyjnej  

oferujemy:

˘·atrakcyjne wynagrodzenie (11,00 euro netto / h na początek, po 9 mc. pracy 14,00 euro netto / h ,
˘ po 12 mc. 17 euro netto / h)
˘·zarobki pomiędzy 2100,00 – 2400,00 euro netto / w zależności od indywidualnych ustaleń i  możliwości
˘·premie finansowe z okazji świąt, urlopów
˘·dodatkowo 6,00 – 20,00 euro / dziennie (rozłąka – dodatek za podróż służbową)
˘·możliwość realizacji nadgodzin ekstra płatnych (nieobowiązkowe)
˘·zapewniona profesjonalna odzież ochronna
˘·dobre warunki i atmosferę pracy
˘·3 tygodniowe szkolenie pod okiem doświadczonego pracownika
˘·zakwaterowanie w dobrze wyposażonych mieszkaniach 3 pokojowych
˘ (pokoje jednoosobowe) , kuchnia, łazienka oraz pokój gościnny do użytku wspólnego,            
zapewniony dostęp do Internetu oraz telewizji
˘·możliwość zjazdów do Polski na określonych warunkach

˘·komunikatywna znajomość języka niemieckiego / warunek konieczny
˘·zdolności techniczne
˘·dokładność
˘·odpowiedzialność

˘·doświadczenie w dziedzinie obróbki metalu

wymagania:

mile widziane:

www.bdcenter.pl

BD Center  Sp. z o.o. jest  Niepubliczną Instytucją Rynku Pracy wpisaną do rejestru 
podmiotów prowadzących Agencje Pośrednictwa Pracy pod nr 2826/1a.

Aktualnie dla naszego Klienta poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Prosimy o wysłanie swojego CV w j. niemieckim i polskim 
na adres e-mailowy:  praca@bdcenter.pl 

Charakterystyka pracy: Pracownik odpowiada za cały proces produkcyjny włącznie
 z magazynowaniem (założenie materiału, zdjęcie gotowego produktu, lub półproduktu, 
sprawdzenie parametrów technicznych wyrobu – kontrola jakości, opieczętowanie 
symbolem, odłożenie do odpowiedniego opakowania, magazynowanie).

informacje dodatkowe:

:̆ ·praca dla niemieckiej Agencji Pracy Tymczasowej
˘·miejsce pracy: w okolicy Bad-Waldsee w Niemczech
˘·branża metalowa (produkcji części/podzespołów samochodowych) 
˘·praca zarówno dla kobiet jak i mężczyzn
˘·firma działa w systemie ciągłym, brygadowym (pracownik ma do dyspozycji 3 lub 5 dni wolnych 

według systemu pracy / do wykorzystania np. na przyjazd do Polski lub na ekstra płatne 
nadgodziny)

˘·ok. 160 h pracy w miesiącu


