CZEŚĆ I – dane podstawowe firmy
Nazwa firmy

WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW (GRUPA WILLY NAESSENS)

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

Willy Naessens_Wortegem-Petegem_robotnicy_UOP_LP
Montaż prefabrykatów betonowych, prace budowlane
Budownictwo, montaż prefabrykatów betonowych

1.

Ekipa pierwsza– 2 osoby, każda musi znać francuski, 1 auto, praca przy fundamentach, ciężka praca
fizyczna często przy łopacie, dużo nadgodzin. Praca raczej na miejscu czyli wyjazd rano z bazy i powrót do
bazy wieczorem

2.

Ekipa druga – 1 osoba, musi znać francuski, 1 auto, praca przy fundamentach, ciężka praca fizyczna
często przy łopacie. Dużo godzin, ale bez przesady. Praca często w delegacji czyli wyjazd do hotelu, 4 dni
pracy i jeden dzień recuperation

( np. pusty plac, fundamenty )

Miejsce projektu ( miejscowość, region)

Wortegem-Petegem, Kouter 3

Planowa data rozpoczęcia projektu (data)
Przewidywana długość projektu

Możliwości zakwaterowania / orientacyjne

Długofalowy

zakwaterowanie po stronie klienta ( pracodawca opłaca mieszkanie )

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

W zależności od sytuacji do uzgodnienia z koordynatorem

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

Pracownik budowlany

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

3 – każda osoba musi znać język francuski ( wystarczy, że będzie rozumiała polecenia – nie musi to być niesamowita zdolność językowa tylko
taka podstawowa )

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)

Na tych 3 pracowników najlepiej, gdyby dwóch miało auto, bo będą pracować w dwóch ekipach i dojeżdżać na różne budowy( ewentualnie do
konsultacji z klientem, gdyby był z tym problem )
Klient potrzebuje osób do montażu prefabrykatów na budowie, czyli gotowych elementów składanych na budowie jak klocki Lego.
Możliwe również praca przy wykopach, wylewaniu fundamentów, przygotowaniu terenu pod budynki - ważna jest siła fizyczna, bo praca jest
dość ciężka
Kandydaci powinni znać język francuski i posiadać doświadczenie na budowie. Sprawdzają się również kandydaci bez doświadczenia
zawodowego, wszystko zależy od profilu kandydata i jego motywacji.

Uprawnienia , certyfikaty wymagane przez klienta
Orientacyjne wynagrodzenie za normę / godzinową /
miesięczną
Określić normę miesięczną ( ilość godzin w miesiącu )

13,97 euro na godzinę brutto, nominał 40 h na tydzień
Spora ilość nadgodzin; netto miesięcznie 1850 € bez nadgodzin, 1850-2000 € z nadgodzinami.
+ Dodatek ABS za auto 100 € za cały miesiąc jeśli pracownik używa prywatnego auta w celu dojazdu z zakwaterowania do pracy.

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

Premia za kilometry – klient wypłaca pracownikom kilometrówkę w zależności od odległości budowy od bazy.

System pracy ( podstawowy, zmianowy)

Podstawowy, godzina rozpoczęcia prace zależy od wyjazdu ekipy, najczęściej wcześnie rano.

Badania lekarskie

Tak

Czy praca na wysokości / szkodliwość

Tak

Nadgodziny tak

Określić rodzaj szkodliwości
Odzież robocza do zabrania
Narzędzia do zabrania
Narzędzia / sprzęt zapewniony przez Klienta

Klient zapewnia ubranie robocze, buty robocze i narzędzia do pracy
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