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

Planowa data rozpoczęcia projektu (data)

Możliwości zakwaterowania / orientacyjne

Firma z branży budowlanej.

Praca na budowie : Prace ciesielskie , szalowanie ścian, stropów, słupów …., mniejsze prace murarskie i zbrojarskie/ ciesla szalunkowy /
znajomość szalunków metalowych do wykonania scian z betonu (Peri, Doka, Sateco) i stropów (altrad), szalowanie stropow, stawianie
belek/słupów nośnych Doka, WAŻNE jest tempo pracy

Francja, różne budowy , ale okolice miejscowości Annemasse.

Projekt w trakcie

Jak najbliżej miejsca pracy

( czy projekt może zależeć w tym momencie od znalezienia
zakwaterowania )
Orientacyjna odległość zakwaterowania od miejsca pracy w
regionie
Przewidywane dodatki paliwowe

CZĘŚĆ II –charakterystyka projektu :
Nazwa stanowiska ( jeśli większa ilość stanowisk –
wymienić wszystkie )

Ilość osób / ilość osób z francuskim / niemieckim/
angielskim - zaznaczyć język

cieśla szalunkowy

5/ 1 z francuskim/ 1 os. Z autem

ilość osób z samochodem
Opis stanowiska:
- zakres zadań na stanowisku
- wymagania na stanowisku pracy,
- obsługiwane maszyny, sprzęty, urządzenia
( 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 )

Montaż szalunków systemowych, montaż zbrojeń, zalewanie betonem, ważne tempo pracy

Nie wymagane
10,09 euro/ h; prime panier 9 euro na dzień (powyżej przepracowanych 4 h)

około 1.550 euro za nominał. Są to kwoty orientacyjne i mogą się wahać +/- 50 Euro, od podanej wartości i będą się różnić w
każdym miesiącu w zależności od kursu walut, dnia wypłaty wynagrodzenia, wysokości podatku, liczby dni pobytu w danym
miesiącu i premię końca misji. Kwoty za nominał zawierają już prime panier

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

Nadgodziny powyżej 35 godzin – płatne 125%
Nadgodziny powyżej 43 godzin –płatne 150%

Planowane nadgodziny, praca w weekend

152g/miesiąc
możliwe

System pracy ( podstawowy, zmianowy)

podstawowy

Badania lekarskie
Czy praca na wysokości / szkodliwość
Określić rodzaj szkodliwości

brak

Odzież robocza do zabrania

Ubranie robocze (kolor bez znaczenia), my dajemy kask i rękawicę

Narzędzia do zabrania

Pracownik zabiera cęgi, miarkę ,młotek i pas ciesielski

Narzędzia / sprzęt zapewniony przez Klienta

Nie zapewnia
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