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Oferta pracy - szczegóły
Stanowisko: PRACOWNIK DO ZBIORU TRUSKAWEK

Numer: 171767

Dodane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

WARUNKI PRACY I PŁACY

Miejsce pracy: Ctra. de La Redondela, Km 1,2, 21440 Lepe, Huelva, Hiszpania

Informacje o
lokalizacji:

siedziba główna

Przyczyna
oddelegowania:

Zakres
obowiązków:

Praca przy zbiorze truskawek.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Praca tymczasowa
oferowana przez
agencję:

NIE

Wymiar etatu: nie dotyczy

Liczba godzin
pracy w tygodniu:

39

Inne informacje
(informacje
o systemie i
rozkładzie czasu
pracy):

Umowa na czas określony. Praca na pełny etat. Liczba godzin pracy dziennie: 6,5.
Praca 39 godzin tygodniowo.

Data rozpoczęcia: 01.02.2019

Data zakończenia
pracy:

15.06.2019

Wynagrodzenie
brutto:

od 6,46 EUR 

Wysokość
wynagrodzenia
netto:

System
wynagradzania:

Czasowy ze stawką godzinową

Premie: brak danych

Dodatkowe
świadczenia:

Wynagrodzenie dzienne (praca 6,5 godziny dziennie): 42,02 EUR brutto / 38,53
EUR netto. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie (opłacone przez pracodawcę).
Pracodawca organizuje transport autobusem z Polski do Hiszpanii. Koszty podróży
z Polski do Hiszpanii ponosi pracodawca. Koszty podróży powrotnej z Hiszpanii do
Polski ponosi pracownik (szczegółowe informacje zostaną podane podczas rozmów
kwalifikacyjnych).

Zawód: rolnik produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby

Zapewnienie wyżywienia: NIE Zatrudnienie od zaraz:

Zapewnienie zakwaterowania: NIE Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do
Polski:

NIE

WYMAGANIA

Pozostałe wymagania:

Inne wymagania: Znajomość języka angielskiego mile widziana, ale
nie jest wymagana. Nie jest wymagane wcześniejsze
doświadczenie w pracy przy zbiorze truskawek.

DANE PRACODAWCY:

Pracodawca: Masia Ciscar S.A.

Adres www: https://www.masiaciscar.es/es/

Sposób
aplikowania:

do doradcy EURES z WUP

Adres: Doradca EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Amadeusz Konieczny:
a.konieczny@wup.poznan.pl

Osoba do kontaktu:

Numer telefonu:
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E-mail:

Język aplikacji: polski, angielski

Wymagane
dokumenty:

CV w języku polskim lub angielskim

Sposób kontaktu /
przekazania
dokum.:

Drogą elektroniczną z dopiskiem: Hiszpania, zbiór truskawek, Masia Ciscar

Dodatkowe
informacje
dotyczące
aplikowania:

Oferta ważna do 04.02.2019 r. Pracodawca przewiduje przeprowadzenie rozmów
kwalifikacyjnych na początku lutego 2019 r. w Radomiu, Włocławku i Koninie.Miejsce i
godziny spotkań zostaną podane w terminie późniejszym.

POZOSTAŁE DANE:

Liczba miejsc pracy: 300 Przeznaczone wyłącznie dla osób
zarejestrowanych w urzędzie pracy:

NIE

w tym dla niepełnosprawnych: 0 Przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych (finansowanie z
PFRON):

NIE

Data dodania: 10.01.2019 Możliwe przekazanie do realizacji przez
inny PUP:

NIE

Data aktualizacji: Data udostępnienia na portalu
Europejskich Służb Zatrudnienia:

Data ważności: 04.02.2019

W przypadku zagranicznych ofert pracy umowa z zagranicznym pracodawcą jest, co do zasady, zawierana zgodnie z prawem
obowiązującym w kraju zatrudnienia. Wszystkie roszczenia odnośnie warunków wynikających z umowy można kierować do odpowiedniego
sądu w kraju zatrudnienia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, Ochotnicze Hufce Pracy oraz
podmioty akredytowane do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES w Polsce, nie mogą pośredniczyć ani reprezentować
poszkodowanego w sądzie kraju zatrudnienia, w przypadku zaistnienia sporu z pracodawcą zagranicznym.


