CZEŚĆ I – dane podstawowe 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
( 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

Fruehauf
Producent naczep samochodowych

Praca na hali montażowej

Spawanie MIG/MAG elementów naczep samochodowych

FRUEHAUF SAS
24/28 avenue Jean Mermoz
89000 Auxerre
Yonne (89
Długofalowy

Po stronie Work Express , pracownikowi będzie potrącana kaucja zwrotna, po zakończeniu współpracy : potrącana po 50€ = 200€
Ryczał na media 30€ - 31€ miesięcznie – wyliczane jako 1€ za dzień pobytu w mieszkaniu.

Max. 30 km, staramy się naj bliżej

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

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

10 osób– spawacze mig/mag

j. francuski niekonieczny ale byłby plusem., choć klient w tej obecnie oczekiwanej ekipie oczekuje 1os. z francuskim.

ilość osób z samochodem
1 /4 osoba z autem
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

Spawacz potrafiący pracować w MIG/MAG, osoba potrafiąca wykonać nieporowate spawy na dużych elementach również w pionie. Praca na
linii produkcyjnej metalowych naczep do samochodów ciężarowych dla przemysłu budowlanego.
Pracownicy muszą mieć doświadczenie w pracy na linii produkcyjnej przy dużych elementach.

Certyfikat spawalniczy

Orientacyjne wynagrodzenie za normę / godzinową /
miesięczną

9,76 eur/h /podstawa 152 h/m-c
Premia dodatkowa 0,70 e/h .

Określić normę miesięczną ( ilość godzin w miesiącu )
Premie w zależności od zmian (premie przydzielane od klienta: douche, equipe, horaire, ect.)
Wynagrodzenie / dodatki dla tłumacza
Wynagrodzenie / dodatki dla szefa ekipy / team leadera
Premie
Planowane nadgodziny, praca w weekend
System pracy ( podstawowy, zmianowy)

premia końca misji – 10% - od zasadniczego
.
Praca w soboty godz. 5:00-12:00
Praca na 2 zmiany :
1. rano : 5:32 - 13:00.
2.popołudnie : 13:00 - 20:28 .

Badania lekarskie
Czy praca na wysokości / szkodliwość
Określić rodzaj szkodliwości
Odzież robocza do zabrania
Narzędzia do zabrania

Ubrania robocze – WE,
buty z odpowiednim zabezpieczeniem – pracownik.
Maska spawalnicza, okulary itp. – pracodawca użytkownik

Narzędzia / sprzęt zapewniony przez Klienta

Narzędzia zapewnia pracodawca użytkownik,
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