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OFERTA PRACY –    Irlandia 
Nr. Ref: 822449, 822456, 822453   

Lublin 30.01.2014 

Stanowisko:  Wykwalifikowany wykrawacz wołowiny 
Kod ISCO:   7211 

Opis stanowiska/ zakres 
obowiązków: 

Praca przy trybowaniu trybowania w fabryce. Praca w trudnych 
warunkach zgodnie z wymogami produkcji np. w chłodni. Podołanie 
codziennemu planowi produkcji, utrzymanie linii w ruchu. Kontrola 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrola jakości produktu. 

Liczba etatów: 40 
Miejsce zatrudnienia – kraj: Longford, Cork, Meath, Westmeath, Irlandia 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  
Status: Pracodawca 
Nazwa: Kepak Group HQ 
Adres:  Clonee Co Meath 
Kraj: Irlandia  
Telefon (z kodem kraju): 353 1 801 5000 
E-mail: recruitment@kepak.com 
Strona internetowa: www.kepak.com 

Krótki opis działalności 
gospodarczeji:  

Kepak Group, firma z siedzibą w Irlandii, jest jednym z wiodących 
europejskich innowatorów spożywczych.  Zajmuje się przetwarzaniem i 
sprzedażą pełnej gamy mięsa. Jej sukces opiera się na silnych relacjach 
z klientami. Grupa składa się z trzech strategicznych jednostek 
biznesowych, a mianowicie Kepak Meat Division (KMD), Kepak 
Convenience Foods (KCF) i AgraKepak International.  
Kepak oferuje swoim klientom szeroką gamę produktów, a koncentruje 
się na rozwoju wysokiej jakości, zróżnicowanych produktach, zarówno 
dla transakcji detalicznych jak i gastronomicznych. 

WYMAGANIA 
Wykształcenie: Nie sprecyzowano  
Doświadczenie zawodowe:  Wymagane wcze śniejsze do świadczenie na stanowisku wykrawacza 

wołowiny 
Znajomość języków:  Język Poziom 

angielski   podstawowy 
Inne istotne wymagania: Zręczno ść manualna , umiej ętno ść pracy no żem 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 
Wysokość pensji brutto:  W zależności od kwalifikacji od 8.65 Euro na godzinę 
Wysokość pensji netto: Uzależnione od klasy podatkowej 
Waluta, w jakiej wypłacana jest 
pensja: 

EURO 

Rodzaj stawki wynagrodzenia Za przepracowaną godzinę , wynagrodzenie wypłacane miesięcznie 
Nazwa firmy, z którą zostanie 
podpisana umowa:  

Kepak Group HQ 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę 
 Wymiar czasu pracy Praca na pełen etat, 40 godzin tygodniowo 5 dni w tygodniu 
Czas trwania umowy:  nieokreślony 
 Liczba godzin tygodniowo: 40h tygodniowo 
Data rozpoczęcia: Jak najszybciej 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 
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Wymagane dokumenty CV  wył ącznie w  języku angielskim z dopiskiem „BEEF 
BONERS” 

Język, w którym muszą być 
sporządzone przedkładane 
dokumenty: 

CV w języku angielskim.  
Dokumenty  przysłane w języku polskim  nie będą rozpatrywane.  

Do kogo należy wysłać 
dokumenty: 

 Doradca Eures w Irlandii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: eures@welfare.ie   

Dane teleadresowe doradcy 
EURES lub przedstawiciela 
pracodawcy: 
 

Kamila Weglicka de Carvalho 
EURES Ireland Co-Ordinator 
International Employment Services 
The Department of Social Protection 
Goldsmith House 
Pearse Street, Dublin 2 
Phone: 00353 1 6732544 

WAŻNOŚĆ 
Termin przedkładania podań o 
pracę  

Do odwołania  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie 

do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby 

zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w 

lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne 

rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z 

przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 

 

                                                           
i Informacje o firmie, takie jak: status prawny, sektor, typ działalności, rodzaj produktów lub świadczonych usług, data rozpoczęcia działalności gospodarczej, liczba 
pracowników itp. 


