
Nie masz jeszcze planów na wakacje? 

A może interesuje Cię praca sezonowa? 

Wyjedź z nami do Belgii ! 

Zarób extra kasę ! 

Zdobądź nowe doświadczenie ! 

  

  

Możemy Ci zaoferować: 

 legalne zatrudnienie na umowie belgijskiej 
 super stawkę godzinową plus dodatki zmianowe 
 SZKOLENIE I CERTYFIKAT W ZAKRESIE OBSŁUGI SUWNIC Z POZIOMU 

ROBOCZEGO 
 dodatek wakacyjny w wysokości 15,38% rocznych zarobków 

brutto (wypłacane raz w roku) 
 pracę od poniedziałku do soboty z możliwością nadgodzin 
 płatne święta 
 zakwaterowanie blisko miejsca zatrudnienia 
 możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia – koszt od 7.50 € 

miesięcznie 
 opiekę polskojęzycznego koordynatora na miejscu 
 pracę sezonową ok. 3 miesiące z możliwością przedłużenia 
 REKOMENDACJA za pośrednictwem tego systemu możesz polecić nam do 

pracy swoich znajomych i dzięki temu zarobić 150 zł !!! 
 pomoc w uzyskaniu belgijskiego zasiłku rodzinnego! 

  

  

  

To praca dla Ciebie, jeżeli: 

 masz doświadczenie w przemyśle metalurgicznym 
 potrafisz wykonywać proste czynności ślusarskie : szlifowanie, piłowanie, 
 nie boisz się ciężkiej, fizycznej pracy 
 znasz dobrze język angielski/ francuski lub holenderski 
 masz własne auto, lub możesz dojeżdżać do pracy rowerem (do 10 km) 

  

  

Do Twoich obowiązków należało będzie: 

 praca  w firmie zajmującej się produkcją drutu zbrojeniowego 
 kontrola prawidłowej pracy maszyn 
 raportowanie przebiegu prac sygnalistom i osobom przełożonym 



 zgłaszanie awarii i usterek team liderowi 
 po przeszkoleniu obsługa suwnic z poziomu roboczego 
 kontrola jakości drutu zbrojeniowego: wizualna i pod względem wagi 
 praca zespołowa 

  

 

 Dodatkowe informacje: 
Wszystkie zainteresowane osoby proszę o aplikowanie w języku polskim oraz 
angielskim (wraz z dokładnym opisem obowiązków na każdym zajmowanym 
stanowisku) poprzez naszą stronę internetową: www.link2europe.pl 

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o treści: 
„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
nr 133 poz. 883, z póżn.zm.) niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji prowadzonej obecnie oraz w przypadku nieskorzystania z mojej 
oferty dla celów niniejszej rekrutacji również w przyszłych procesach rekrutacji 
prowadzonych przez Link2europe Sp. z o.o” 

CV bez klauzuli nie będą brane pod uwagę! 

Polub nas na facebooku: 

http://www.facebook.com/Link2europe 

  

 

Dowiedz się więcej: 

T:  +48 572 325 580 
E: info@link2europe.pl 
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