
 

 

 

 

 
OFERTA PRACY –  Estonia 

Nr ref. 1419306 
 

Operator frezarki CNC do obróbki drewna  
Kod ISCO:  7223 

Opis stanowiska / zakres 
obowiązków: 

Przygotowywanie i konfigurowanie linii produkcyjnej do pracy, zgodnie z 
zaleceniami kierownika, przygotowywanie i obsługa frezarki, stała kontrola 
jakości produktu, realizacja planów produkcyjnych, prawidłowe wypełnianie 
dokumentacji dotyczącej jakości i produkcji.  

Liczba etatów: 3 
Miejsce zatrudnienia – kraj: Estonia 

 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Pracodawca 

Nazwa: TNC-Components 

Adres: Ehitajate 130a, Kohtla-Järve, 30331 Ida-Viru maakond 
Kraj: Estonia 

Telefon (z kodem kraju):  +372 337 2830 
Strona internetowa: http://www.tnc.ee/  

Adres E-mail: info@tnc.ee  

Krótki opis działalności gospodarczej: 
 

Jeden z największych w Estonii producentów mebli kuchennych, 

łazienkowych i elementów meblowych. Firma zatrudnia 80 osób. 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Ehitajate tn 130a 
WYMAGANIA 

Wykształcenie: min. podstawowe  

Doświadczenie zawodowe:  
 

Doświadczenie w obsłudze maszyn CNC – min. 2 lata 

Znajomość języków:  Rosyjski  - w mowie– w stopniu komunikatywnym –poziom B1,  
w piśmie – w stopniu podstawowym - poziom A2 

Inne: Umiejętność obsługi komputera – poziom średniozaawansowany, 
umiejętność czytania dokumentacji technicznej i rysunku technicznego, 
umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, dokładność i przestrzeganie 
etyki pracy, gotowość do pracy w systemie zmianowym. 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto: 900 - 1.300  

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Euro 
Rodzaj stawki: Miesięczna  

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

TNC-Components 

 Wymiar czasu pracy: Pełny  
Czas trwania umowy:  Nieokreślony  

Rodzaj umowy: Umowa o pracę 

Liczba godzin: 40, praca na zmiany, także w porze nocnej.  

http://www.tnc.ee/
mailto:info@tnc.ee


Godziny pracy: 
07:00-15:30 
15:30-24:00 
24:00-07:00 

Data rozpoczęcia: Wrzesień  2020 

Inne: Dobre warunki pracy, catering w stołówce zakładowej, pracodawca 
zapewnia odzież roboczą i czyszczenie odzieży.  

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty CV  

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

Rosyjski, angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do pracodawcy i do wiadomości do doradcy EURES w WUP 

Gdzie należy wysłać dokumenty: e-mail: cv@tnc.ee  - w tytule emaila proszę wpisać - CNC Wood 
Router Operator  
do wiadomosci: email: beata.chroscinska@wup.wrotapodlasia.pl  – 
w tytule emaila proszę wpisać -  Estonia – Operator frezarki CNC 
do obróbki drewna  
Tel. 85 74 97 235  
WUP w Białymstoku, 
ul. Pogodna 22 
15-354 Białystok   
lub wypełnić aplikację online na stronie: 
http://www.tnc.ee/en/home  

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 
(nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail itp.) 

Aljona Melter, - menadżer kadr, phone: +37257501006,                 

e-mail: cv@tnc.ee  

DODATKOWE INFORMACJE  
Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

 
Aktualnie (8.07.2020) nie istnieją żadne dodatkowe warunki związane z trwającą epidemią COVID-19, jakie 
obywatel Polski musi spełnić, aby rozpocząć pracę w Estonii na ww. stanowisku pracy, np. nie musi odbywać 
kwarantanny po przyjeździe do Estonii.  
Ze względu na fakt, iż co tydzień informacje są uaktualnianie (obywatele niektórych krajów UE mają obowiązek 
poddania się 10-dniowej kwarantannie, po przyjeździe do Estonii), prosimy o sprawdzenie aktualnej sytuacji 
przed wyjazdem do Estonii na stronie https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-
passengers  
 
W sytuacji trwającej epidemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 decyzja o podjęciu pracy za granicą wiąże 
się z ryzykiem zarażenia się. Ostateczna decyzja związana ze skorzystaniem z niniejszej oferty pracy należy do osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie za granicą. MRPiPS, WUP, PUP oraz OHP nie ponoszą odpowiedzialności za skutki 
jakie niesie ze sobą ryzyko zarażenia się w związku z podjęciem pracy za granicą. Przed wyjazdem do pracy za 
granicą należy sprawdzić aktualne informacje dotyczące wjazdu na terytorium państwa UE/EFTA, na terenie 
którego ma nastąpić zatrudnienie oraz aktualne informacje związane z stanem epidemii na terenie tego państwa. 
Zaleca się skorzystanie z informacji KE: https://reopen.europa.eu/pl oraz MSZ: 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych  

 
WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 08.07.2020 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

31.07.2020 

 
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 
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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. Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.1000) informujemy, 
że administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest 
pracodawca zagraniczny/ Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22,  15-354 Białystok.  

4. Dane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą  przetwarzane i udostępniane publicznym służbom 
zatrudnienia, pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem 
pracy w ramach sieci EURES, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. , poz. 645 z póź. zm.) przez okres konieczny do osiągnięcia celu określonego w 
przedmiotowej ustawie. Kandydat/kandydatka posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
zgodnie  z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

 


