CZEŚĆ I – dane podstawowe firmy
Nazwa firmy

Fm Logistics

Nazwa projektu w bazie

FM Logistic

Zakres działalności firmy : branża
(np. logistyka, budownictwo, produkcja, …)
Charakterystyka prac :
( np. budownictwo drogowe, mieszkaniowe, np. magazyn z
mrożonkami, zwykły magazyn – hala, …)
Etap budowy/ projektu
Miejsce projektu ( miejscowość, region)

Firma logistyczna
Komisjonowanie i pakowanie różnych produktów (małych gabarytów )

Magazyny firmy FM Logistic Sens

ZAC 2 Savigny Sur Clairis , 89-150 Savigny Sura Clairis

Możliwości zakwaterowania / orientacyjne

Po stronie Work Express. Koszt pracownika 30 euro/ miesiąc za media + 4 miesiące/ 50 euro kaucji zwrotnej (200 euro).

Orientacyjna odległość zakwaterowania od miejsca pracy w
regionie

Work Expres stara się znaleźć mieszkania do 25 km od miejsca pracy

Przewidywane dodatki paliwowe

Dodatek za użytkowanie samochodu w celu dojazdu do pracy w zależności od odległości: 50 -100 Euro

CZĘŚĆ II –charakterystyka projektu :
Nazwa stanowiska ( jeśli większa ilość stanowisk –
wymienić wszystkie )
Ilość osób / ilość osób z francuskim / niemieckim/
angielskim - zaznaczyć język

Komisjoner- operator wózka - odpowiednik CACES 1

ilość osób z samochodem

1 os na 5

Opis stanowiska:
- zakres zadań na stanowisku
- wymagania na stanowisku pracy,
- obsługiwane maszyny, sprzęty, urządzenia

Przenoszenie i komisjonowanie różnych elementów na paletach – brak wysokiego składu
Poruszanie się wózkiem elektrycznym wraz z paletą i kompletacja zamówień według wydawanych zleceń (skaner, słuchawki lub kartka).
Wymagane uprawnienia na wózek widłowy oraz doświadczenie w komisjonowaniu min. 6 miesięcy

( jeśli większa ilość stanowisk opisać każde z osobna)
Uprawnienia , certyfikaty wymagane przez klienta
Orientacyjne wynagrodzenie za normę / godzinową /
miesięczną
Określić normę miesięczną ( ilość godzin w miesiącu )

1 os na 5 os z j.francuskim lub angielskim

Wózek widłowy Caces 1
9,76 Eur/h , dodatek za pracę w nocy : 2,012 e/h brutto .

Wynagrodzenie całkowite ok 1850 euro netto za normę 152 godziny pracy na zmianę nocną.
Wynagrodzenie całkowite ok 1600 euro netto za normę 152 godziny pracy na zmianę dzienną

Wynagrodzenie / dodatki dla tłumacza
Wynagrodzenie / dodatki dla szefa ekipy / team leadera
Premie

152 h

Planowane nadgodziny, praca w weekend

Możliwe

System pracy ( podstawowy, zmianowy)

Podstawowy – Zmianowy : rano , popołudnie, noc

50 euro

noc : 22h-5h30 poniedziałęk – czwartek 21h30-5h piątek

Możliwe nadgodziny w niedziele w godz. od 18h30 à 2h.

Badania lekarskie

Do wykonania w Polsce przed wyjazdem.

Czy praca na wysokości / szkodliwość

nie/nie

Określić rodzaj szkodliwości

brak

Odzież robocza do zabrania

Po stronie pracodawcy użytkownika
Buty ochronne , plus kamizelka odblaskowa

Narzędzia do zabrania
Narzędzia / sprzęt zapewniony przez Klienta

Niepotrzebne

Inne komentarze
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