CZEŚĆ I – dane podstawowe firmy
Nazwa firmy

ALTAAN BETON

Link do strony firmy

http://www.altaan.be/

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

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

Produkcja prefabrykatów betonowych

PRODUKCJA PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

Produkcja

Zone Industrielle Lanklaar Siemenslaan 7 3650 Dilsen-Stokkem - België
Długofalowy

Po stronie Work Express. Koszt pracownika 30 euro/ miesiąc za media + 4 miesiące/ 50 euro kaucji
zwrotnej (200 euro)
20-30km

Przyznawane przez koordynatora

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

Stolarz ( język: angielski, niemiecki, holenderski lub francuski będzie plusem, ale nie jest konieczny )

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

1

ilość osób z samochodem

Auto będzie plusem

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

Stolarz na prefabrykacji musi przygotować wg planów materiały i następnie zbić deskowanie. Sprawdzają się stolarze z doświadczeniem przy
produkcji mebli. Elementy są następnie zbrojone i zalewane betonem.
Sprawdzają się osoby z doświadczeniem w pracy na prefabrykacji w Belgii, Holandii, Niemczech.
Konieczność czytania rysunku technicznego, duże tempo pracy.

( 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 )

14,98
UWAGA! Nie można odnosić się do stałego poziomu stawki netto/h!
W przybliżeniu 2050 euro z ekwiwalentem za urlop . Są to kwoty orientacyjne i będą się różnić w każdym miesiącu w zależności od kursu walut,
dnia wypłaty wynagrodzenia, wysokości podatku, liczby dni pobytu w danym miesiącu, wysokości ekwiwalentu za urlop.

Wynagrodzenie / dodatki dla tłumacza
Wynagrodzenie / dodatki dla szefa ekipy / team leadera
Premie
Planowane nadgodziny, praca w weekend

UWAGA! Dodatkowo od wynagrodzenia netto będzie potrącony koszt zakwaterowania na podstawie oświadczenia podpisanego przez
pracownika 1,5 euro za każdą przepracowana godzinę, max do 240 euro za miesiąc
Miesięcznie wychodzi około 1800€ netto po wszystkich potrąceniach bez nadgodzin
TAK, zdarzają się

System pracy ( podstawowy, zmianowy)

Podstawowy 6h00 – 14h00 (20 minut przerwy niepłatnej), możliwe nadgodziny

Badania lekarskie

Tak

Czy praca na wysokości / szkodliwość

Nie

Określić rodzaj szkodliwości

Praca z drewnem

Odzież robocza do zabrania

Buty, ubrania robocze

Narzędzia do zabrania

Podstawowe narzędzia ciesielskie

Narzędzia / sprzęt zapewniony przez Klienta
Inne komentarze
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