
Шукаєте роботу?

Працюйте в Польщі!
Перевірте пропозиції !!!



Ми пропонуємо легальну, добре оплачувану роботу на державних будівельних 
майданчиках, в основному інженерних об’єктах (мости, віадуки, естакади)  
на автострадах та залізницях у Польщі.

Ми працюємо на польських та європейських ринках праці з 2012 року. На даний час 
у нас працює близько 200 працівників з України, більшість з яких працює вже більше 
року.

Ми зацікавлені у збільшенні кількості працівників. 

Шукаємо фахівців у таких галузях: 
● залізобетонник, 
● бетонщик, 
● брукар, 
● тесляр, 
● зварник 
● та інші будівельні професії.

Ми гарантуємо: 
● медичний огляд та медичне страхування, 
● робочий одяг, 
● перевезення працівників до місця роботи, 
● проживання та обіди, 
● а також допомогу при отриманні карти побуту у Польщі.

Польська компанія зацікавлена працевлаштуванням працівників з України

Товариство з обмеженою відповідальністю «SERVIS HR» 
22-100 Хелм, Пляц Нєподлєглості, 1 (кім. 25)
тел.: +48 505 076 481 або +48 501 556 738 (також на Viber)
e-mail: biuro@servishr-chelm.pl
www.servishr-chelm.pl

http://www.servishr-chelm.pl/


Опис місця праці:
● Обслуговування видувних машин та машин лиття під тиском
●  Обслуговування периферійних пристроїв, які знаходяться 

безпосередньо коло машини 
● Перевірка та забезпечення якості продукції 
● тесляр, 
● Виготовлення виробів 
● Праця в трьох змінній та чотири бригадній системах

Оператор машини до виготовлення   упакування з пластику

ROSINSKI PACKAGING Товариство з обмеженою 
відповідальністю вулиця Тадеуша Регера 125 43-382 

Бєльско-Бяла

www.rosinski.com.pl

Як скласти заявку на роботу - інформація
Пропозиції просимо відправляти на е-mail: rekrutacja-kadry@rosinski.com.pl.
Контактуємо з вибраними особами. В темі листа просимо вказувати назву вакансії “ Оператор машини до виготовлення 
упакування з пластику “
Будь ласка, включіть наступну статтю:
“ Відповідно до ст. 24 пар. 1 Закону від 29 серпня 1997 року про захист персональних даних  (Журнал законів 2016 року, стаття 
922 з поправками),
виражаю згоду на оброку персональних даних, які вказані в резюме, для поточних та майбутніх цілей набору персоналу ТОВ 
«Rosinski Packaging», що розташована за адресою місто Бєльско-Бяла 43-382, вулиця Т.Регера 125 “
Відповідно до ст. 24 пар. 1 Закону від 29 серпня 1997 року про захист персональних даних я повідомляю, що:
1)  Адміністратор ваших особистих даних – ТОВ «Rosinski Packaging», що розташована за адресою місто Бєльско-Бяла 43-382, 

вулиця Т.Регера 125 
2)  Ваші особисті дані будуть оброблятися з метою поточного процесу набору персоналу, і вони не будуть доступні для інших 

організацій.
3) Ви маєте право для змінення своїх данних
4) Надання особових відбувається на добровільній засаді

Вимоги:
● Професійна освіта (бажано технічного напрямку)
● Відповідальність та бажання працювати
●  Відповідність вимогам Інтегрованої Системи 

Управління
● Вміння приймати самостійні рішення
● Відсутність шкідливих звичок
● Добрий стан здоров’я 

Компанія пропонує:
● Трудовий договір в стабільній компанії
● Приваблива заробітна плата
● Можливість розвитку та кар’єрного росту
●  Додаткові навчання, організовані компанією: 

вилкові навантажувачі, мостові крани
●  Додаткові виплати з фонду компанії: різдвяні 

подарунки для дітей, білети на дитячі 
вистави, тощо

http://rosinski.com.pl/oferty-pracy/
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