CZEŚĆ I – dane podstawowe firmy
Nazwa 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)
Przewidywana długość projektu

Starline
Firma produkująca baseny i elewacje

Produkcja

Praca na hali produkcyjnej

Overpelt, Belgia
Projekt długofalowy z przerwa na Święta Bożego Narodzenia

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

Przyznawane przez Koordynatora

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

Laminiarz

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

2 znajomość angielskiego lub niemieckiego/holenderskiego

ilość osób z samochodem

TAK – do ustalenia

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

Doświadczenie w maszynowym i ręcznym laminowaniu poliestru
- umiejętność mieszania i nakładania żelkotu
- mieszanie żywicy poliestrowej z utwardzaczem
- ręczne nakładanie maty szklanej w formie
- nakładanie żywicy poliestrowej , rolowanie i usuwanie „bąbelków” powietrza
- wyjęcie detalu z formy
- znajomość technik próżniowych
- obsługa maszyn i narzędzi

( jeśli większa ilość stanowisk opisać każde z osobna)

Uprawnienia , certyfikaty wymagane przez klienta

Orientacyjne wynagrodzenie za normę / godzinową /
miesięczną

13,14 euro na godzinę, 45 h na tydzień zgodnie z regulaminem klienta 20Bis
Dodatkowo od wynagrodzenia netto będzie potrącony koszt zakwaterowania ok. 160 euro za pełny miesiąc czyli 35€ od osoby na tydzień.

Określić normę miesięczną ( ilość godzin w miesiącu )
Wynagrodzenie / dodatki dla tłumacza
Wynagrodzenie / dodatki dla szefa ekipy / team leadera
Premie
Planowane nadgodziny, praca w weekend

Do ustalenia na miejscu, ale raczej rzadko

System pracy ( podstawowy, zmianowy)

Podstawowy

Badania lekarskie

Tak

Czy praca na wysokości / szkodliwość

Szkodliwość: hałas, praca z ciężkimi przedmiotami

Określić rodzaj szkodliwości
Odzież robocza do zabrania

Ubranie robocze, buty wodoodporne, z metalową podeszwą i noskiem

Narzędzia do zabrania
Narzędzia / sprzęt zapewniony przez Klienta

Okulary ochronne, ochrona słuchu, maska

Inne komentarze
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