CZEŚĆ I – dane podstawowe firmy
Nazwa firmy

ALPRECO (GRUPA WILLY NAESSENS)

Link do strony firmy

http://www.alpreco.be/fre

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

Prefabrykacja elementów betonowych

Prefabrykacja. Produkcja słupów i belek z betonu sprężonego i zbrojonego.

Zakład produkcyjny
Victor Dumonlaan 26, B-2830 Willebroek
Projekt długofalowy

Do 20 km od zakładu, ale aktualne jest bodaj 5km od pracy

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

Przyznaje Koordynator

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

pracownik prefabrykacji

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

2 ( przynajmniej jeden angielskim lub holenderskim A2. Wystarczy, żeby się porozumieli w prosty sposób )

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

Auto nie jest konieczne
2 osoby do zastępstwa( profil jak na baterie w Altaanie, czyli pracownik prefabrykacji z doświadczeniem w betonie i ciesielce metalowej) +
obsługa suwnicy, uprawnienia nie są wymagane.
Dobrze sprawdzają się osoby, które już pracowały na prefabrykacji, głównie w Niemczech i krajach Beneluxu

( jeśli większa ilość stanowisk opisać każde z osobna)
Uprawnienia , certyfikaty wymagane przez klienta
Orientacyjne wynagrodzenie za normę / godzinową /
miesięczną

14,98 brutto na godzinę, nominał 40h 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

UWAGA! Dodatkowo od wynagrodzenie netto będzie potrącony koszt zakwaterowania na podstawie oświadczenia podpisanego przez
pracownika 1,5 euro za każdą przepracowana godzinę, max do 240€ za pełen miesiąc.
Średnie wynagrodzenie miesięczne netto po wszystkich potrąceniach 1700-1800€.
Możliwe, ale nie gwarantowane

System pracy ( podstawowy, zmianowy)

Badania lekarskie

Tak

Czy praca na wysokości / szkodliwość

Nie, praca z betonem

Określić rodzaj szkodliwości
Odzież robocza do zabrania

Buty po stronie pracownika, ubranie po stronie WEX

Narzędzia do zabrania
Narzędzia / sprzęt zapewniony przez Klienta
Inne komentarze

CV DO AKCEPTACJI PRZEZ KLIENTA, FORMULARZ A1 POTRZEBNY NA WEJSCIU
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