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Technik do spraw upraw 

BELGIA 

Nr. Referencyjny: 59965735  

 

Lublin 14.09.2019 
Stanowisko:  
 Technik do spraw upraw 

Kod ISCO:    

Liczba etatów: 1 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Belgia 

Opis stanowiska pracy: 1.Odpowiedzialność za kilka upraw, w zależności od sezonu  
2. Opracowywanie harmonogramów produkcji  
3. Zarządzanie rozwiązaniami dotyczącymi klimatu i żywności  
4. Planowanie i regulacja ochrony roślin / regulatora wzrostu  
5. Udział w planowaniu pracy w weekendy  
6. Przeprowadzanie testów wydajności w celu usprawnienia procesu 
7.Przeprowadzanie  inspekcji  
8. Stały kontakt z przełożonym 
9. Zarządzanie instrukcjami technicznymi 
10. Kontakt z zewnętrznymi firmami w sprawie zakupu części / 
konserwacji 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ 

Status:  Pracodawca 

Nazwa: DECOCK PLANTS SPRL BVBA 

Adres:  
 

Linteweversstraat 10, 7780 Komen-Waaseten 

Kraj: Belgia 

WYMAGANIA 

Doświadczenie zawodowe:  
 

Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku 

Wykształcenie Wyższe, kierunkowe 

Znajomość języków:  Język Poziom 

1. Angielski lub 
2. Francuski lub 
3. Niderlandzki 

1. Dobry 
2. Dobry 
3. dobry 

Inne istotne wymagania: Komunikatywność, motywacja do pracy,  

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto: 11,55 

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: euro 

Ilość godzin tygodniowo: 40 

Rodzaj stawki wynagrodzenia:  godzinowa 

Dodatkowe świadczenia  
 

Dodatkowe świadczenia zapewnione przez pracodawcę 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę 

 Wymiar czasu pracy Pełen etat 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty 
(list motywacyjny, CV itp.): 

CV z dopiskiem CULTIVATION SUPERVISOR 
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Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: 
(do pracodawcy/ doradcy EURES) 

Do pracodawcy hr@decockplants.be  oraz do wiadomości 
jill.delombaerde@vdab.be 

Gdzie należy wysłać dokumenty: 
 

Do pracodawcy oraz do wiadomości doradcy Eures z Belgii 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 
 

Marta Sadłowska lub Jolanta Tkaczyk 
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 
Ul. Obywatelska 4 
20-092 Lublin 
tel:81 4635328 

WAŻNOŚĆ 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

31.12.2019 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

UWAGA: 

1. 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.   

2. 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.  

3. 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.  
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