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PAKOWACZ – Wielka Brytania
WK OHP Olsztyn
Nr ref. EURES : 38231854
Stanowisko:

Pakowacz

Kod ISCO:
Opis stanowiska / zakres
obowiązków:
Liczba etatów:
Miejsce zatrudnienia – kraj:

9321
pakowanie zamówień na dystrybucję, nie wymaga doświadczenia, szkolenie
na miejscu. Załadunek i rozładunek towaru
15
Wielka Brytania

Status:
Nazwa:
Adres:

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ
THE BEST CONNECTION GROUP LIMITED
18 HIGH STREET
TAUNTON TA1 3PJ

Kraj:
Telefon (z kodem kraju):
Fax:
E-mail:
Strona internetowa:

Wielka Brytania
+441823330621
+441823330621
taunton@thebestconnection.co.uk
https://thebestconnection.co.uk/

Krótki opis działalności gospodarczej: Zatrudnienie pracowników w Wielkiej Brytanii

Lokalizacja:
Nazwa firmy:
Adres:

MIEJSCE PRACY
Wielka Brytania
MORRISONS Distribution Centre
Willow Green Depot
Kings Road
Bridgwater TA6 4FG

Kraj

Wielka Brytania
WYMAGANIA

Wykształcenie:
Doświadczenie zawodowe:
Znajomość języków:

nie dotyczy
nie dotyczy
Język
angielski

Poziom
komunikatywny

Ochotnicze Hufce Pracy
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WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto:
7.83- 8.64 £ za godzinę.
Praca zmianowa uzależniona od przedziału godzin:
£ 7.73 - w godzinach - 06:00 - 18:00
£ 8.00- w godzinach 18.00 - 00.00
£ 8,64 - w godzinach 00.00 - 06:00
Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja:
Funt Brytyjski
Rodzaj stawki wynagrodzenia:
Godzinowa
Dodatkowe świadczenia: zakwaterowanie,
brak
wyżywienie, koszty dojazdów itp.
THE BEST CONNECTION GROUP LIMITED
Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana
umowa:
Wymiar czasu pracy:
Pełen etat
(praca na pełen etat/ część etatu):
Czas trwania umowy:
Praca tymczasowa
Liczba godzin tygodniowo:
40
Data rozpoczęcia:
Grudzień 2016r./ styczeń 2017r.
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Wymagane dokumenty
CV
(list motywacyjny, CV itp.):
Język, w którym muszą być sporządzone
angielski
przedkładane dokumenty:
Do kogo należy wysłać dokumenty:
Do doradcy EURES m.plaskota@ohp.pl
(do pracodawcy/ doradcy EURES)
Gdzie należy wysłać dokumenty:
Jeśli jesteś zainteresowany, prosimy o przesłanie CV
(adres, adres e-mail, nr faksu z kodem kraju
( w języku angielskim)
itp.)
na adres e-mail: m.plaskota@ohp.pl w temacie: pakowacz Wielka
Brytania
WAŻNOŚĆ
28.11.2016r.

Data publikacji:
Termin przedkładania podań o pracę /
zakończenia ważności oferty:

31.12.2016r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

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. Ochotnicze Hufce Pracy (w ramach EURES) nie mogą pośredniczyć ani
reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.
2. Ochotnicze Hufce Pracy (w ramach EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność
ofert pracy zgłoszonych w WK OHP. 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. Ochotnicze Hufce Pracy (w ramach 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.

