CZEŚĆ I – dane podstawowe firmy
Nazwa firmy

Produ Metal

Link do strony firmy
Nazwa projektu w bazie
Zakres działalności firmy : branża
(np. logistyka, budownictwo, produkcja, …)
Charakterystyka prac :
( np. budownictwo drogowe, mieszkaniowe, np. magazyn z
mrożonkami, zwykły magazyn – hala, …)
Etap budowy/ projektu

Produ Metal
Montaż okien aluminiowych . barierek , rolet antywłamaniowych.

Produkcja barierek , drzwi i innych części z stalowych w warsztacie.

W trakcie

( np. pusty plac, fundamenty )
Miejsce projektu ( miejscowość, region)
Planowa data rozpoczęcia projektu (data)
Przewidywana długość projektu

Możliwości zakwaterowania / orientacyjne

Projekt długofalowy

Zakwaterowanie zapewnione przez pracodawcę.

( 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 )

Monter stolarki i konstrukcji metalowej

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

1 os z francuskim)

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)

Znajomość narzędzi typu szlifierka czy wiertarka . Umiejętność czytania planów , dostosowanie się do zmieniających się sytuacji .

Uprawnienia , certyfikaty wymagane przez klienta
Orientacyjne wynagrodzenie za normę / godzinową /
miesięczną
Określić normę miesięczną ( ilość godzin w miesiącu )
Wynagrodzenie / dodatki dla tłumacza
Wynagrodzenie / dodatki dla szefa ekipy / team leadera
Premie

OK.1700 Euro
9,76 euro/h
Premia końca misji 10% - od całości zasadniczego wynagrodzenia
Premia godzinowa brutto-0,50 euro/h
Prime panier 9,72 euro
Nadgodziny od 35h do 43h – 125%
Nadgodziny powyżej 43 h – 150%

152 godziny

Planowane nadgodziny, praca w weekend

Możliwe

System pracy ( podstawowy, zmianowy)

Podstawowy

Badania lekarskie

Normalne

Czy praca na wysokości / szkodliwość

-

Określić rodzaj szkodliwości

-

Odzież robocza do zabrania

Ubranie robocze , obuwie.

Narzędzia do zabrania

Narzędzia są na miejscu .

Narzędzia / sprzęt zapewniony przez Klienta
Inne komentarze

NUMER OFERTY: 46.8.MOA

