
human forward.

oferta
pracy dla

(imię i nazwisko kandydata)....................................................................................................................................................

Randstad zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem zatrudnienia i świadczy usługi w HR w 39 krajach, 
na wszystkich kontynentach. Na polskim rynku istniejemy od ponad 20 lat i jesteśmy liderem w tej dziedzinie.
 
Naszym pracownikom oferujemy legalną pracę, wsparcie na każdym etapie współpracy oraz zatrudnienie 
dla każdego, niezależnie od narodowości. Więcej informacji o nas znajdziesz na naszej stronie internetowej 
www.randstad.pl
 
Poniżej oferujemy wakat. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami.

firma

stanowisko pracownik magazynowy

zakład ul. Kołbaskowo 156 (15 км od Szczecina)

obowiązek Pakowanie towarów zgodnie z zamówieniem. Kompletacja oraz właściwe 
segregowanie paczek wysyłkowych. Praca z mobilnym skanerem towarowym

płatny urlop 2 dni w miesiącu

AMAZON - AMAZON - amerykańska firma e-commerce, prowadzi 
największy sklep internetowy na świecie. www.amazon.com

stawka godzinowa 
(brutto)

20 zł/brutto na godzinę

dodatki do wynagrodzenia system premiowy zależy od wyników oraz zaangażowania pracownika 
premia - 8% za obecność w pracy 
premia - 7% za wyniki w pracy 
razem do wypłaty można otrzymać premie nawet 15%

zakwaterowanie Randstad daje możliwość korzystania z bazy noclegowej swoich partnerów

pokoje 2-4 osobowe wyposażone wg standardów Randstad
koszt noclegu 22 zł za dobę 
dodatkowo w dzień zakwaterowania zostanie pobrana jednorazowa kaucja 200 zł
* Kaucja będzie zwrócona gdy skończysz mieszkać na kwaterze, zgodnie 
   ze standardami Randstad i regulaminem kwater
możliwość zakwaterowania par w pokojach 2 osobowych, 
po wcześniejszym poinformowaniu Randstad
informujemy, że akceptując wyżej wymienione warunki 
zatrudnienia w Randstad nie ma obowiązku korzystania z bazy noclegowej 
partnerów Randstad
* pamiętaj - przy podejmowaniu decyzji o rezygnacji 
   z mieszkania organizowanego przez partnerów Randstad, poinformuj 
wcześniej o tym pracowników Randstad
* pamiętaj – gdy zrezygnujesz z mieszkania organizowanego przez partnerów 
   Randstad, jesteś zobowiązany do wynajęcia lokalu mieszkalnego samodzielnie

предложение
работы

от randstad.

Randstad занимает второе место в Европе по трудоустройству и предоставляет услуги в сфере HR
в 39 странах, на всех континентах. На польском рынке мы существуем более 20 лет и являемся лидером
в этой области.

Мы предлагаем нашим сотрудникам легальную работу, поддержку на каждом этапе сотрудничества
и трудоустройство для всех, независимо от национальности. Более подробную информацию о нас
вы найдете на нашем сайте www.randstad.pl

Ниже мы предлагаем вакансию. Пожалуйста, ознакомьтесь с деталями.

Компания

Должность работник склада

Срок работы сезонная / постоянная работа

Адрес Польшa

Средняя заработная плата
(сумма вместе с бонусом)

от 2900 дo 3700 zł netto / на руки

AMAZON - американская компания электронной коммерции, управляет
крупнейшим интернет-магазином в мире. www.amazon.com

Обязанности работа заключается в комплектовании пачек и расстановке товаров на полках.
В центре находится отдел рекламаций и возвратов, где работа заключается
в качественной проверке товара и принятии решения о его дальнейшем
использовании или неиспользовании.

Почасовая ставка (brutto) ставка брутто 24,00 зл/час

Надбавки к зарплате бонусная система зависит от присутствия сотрудника на работе
15% за присутствие на работе.
всего сверх заработной платы можно получить до 15% бонусов

Среднее количество
отработанных часов
в месяц 

168 часов



human forward.

проживание.
Randstad дает возможность проживания в квартирах и хостелах своих партнеров. Комнаты на 2-4 человека 
оборудованы по стандартам Randstad. Стоимость проживания 27 злотых за ночь. Дополнительно в день 
приезда необходимо внести залог в размере 200 злотых.
* (депозит будет возвращен, когда вы закончите жить в квартире в соответствии со стандартами Randstad
и правилами проживания.) 
Имеется возможность размещения пар в 2-х местных номерах по предварительному запросу Randstad.
Обратите внимание, что, принимая вышеупомянутые условия работы в Randstad, вы не обязаны 
использовать предложение по размещению от партнеров Randstad.
* помните - при решении отказаться от квартиры, организованной партнерами Randstad, заранее сообщите 
об этом сотрудникам Randstad.
* помните - когда вы отказываетесь от квартиры, организованной партнерами Randstad, вы обязаны 
арендовать жилье самостоятельно.

этот документ не является коммерческим предложением в соответствии с Гражданским кодексом.

Другие сотрудники, работающие в командах Randstad в Аmazon, имеют:
бесплатный трансфер (рабочий автобус)
бесплатные горячие напитки
на работе получают обед по цене 1 злотых
получат необходимую профессиональную подготовку
доступен каждый день oпытный попечитель говорящий на русском языке

Оплачиваемый отпуск 2 дня в месяц
średnia płaca
(kwota wraz z premią)

informacje podstawowe

kwarantanna
W związku z pandemią wirusa Covid 19, firma Randstad wprowadza zasadę, 
iż każdy pracownik przyjeżdżający do pracy w Polsce z po za UE, zobowiązany jest 
przejść obowiązkową kwarantannę na terenie Polski.

koszt Firma Randstad organizuje dla swoich pracowników bezpłatną kwarantannę.
Jedyny koszt jaki musisz ponieść to wynajęcie mieszkania od partnerów Randstad 
na czas kwarantanny - 200 zł.
Dodatkowo w dzień rozpoczęcia kwarantanny zostanie pobrana kaucja 50 zł.
* Kaucja będzie zwrócona gdy skończysz kwarantannę zgodnie 
ze standardami Randstad i regulaminem kwater.

organizacja życia 
na kwarantannie 

1. kwarantanna trwa 14 dni i w tym czasie nie możesz 
    opuszczać miejsca kwarantanny
2. w czasie kwarantanny zapewniamy pomoc koordynatora, 
    mówiącego w j. rosyjskim
3. koordynator przeszkoli Cię z podstawowych 
    zasad życia na kwarantannie w Polsce
4. koordynator pomoże zorganizować zakupy w czasie kwarantanny
5. w czasie przebywania na kwarantannie, 
    na zakupy Twojego jedzenia potrzebujesz – ok. 400 zł.
6. w czasie kwarantanny odbędziesz cykl szkoleń podstawowych, 
    które pomogą Tobie żyć i pracować w Polsce
7. codziennie będziesz monitorował swój stan zdrowia
8. podczas przebywania na kwarantannie obowiązuje 
     całkowity zakaz spożywania alkoholu.
9. codziennie będziesz sprawdzany przez Policję czy stosujesz się 
    do zasad kwarantanny.
10. każda osoba decydująca się na odbywanie kwarantanny 
    wg standardów Randstad zobowiązuje się do posiadania indywidualnego 
    ubezpieczenia zdrowotnego, zapewniającego opiekę medyczną na terytorium 
    Polski od momentu przekroczenia granicy do czasu podpisania umowy o pracę.

Ja, poniżej podpisany (- na) ………………………………………………... (imię i nazwisko kandydata) oświadczam, 
że zapoznałem się z tą ofertą pracy i akceptuję jej warunki.

Jednocześnie zobowiązuję się do pracy dla pracodawcy AMAZON w okresie, w którym 
wydano oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. 
Ta oferta nie jest ofertą komercyjną zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Zaplanowana data i miejsce mojego przyjazdu: ........................................................................................................................

.................................................................
(data i podpis kandydata)

od 2400 do 2600 zł netto / na rękę

średnia ilość 
przepracowanych 
godzin miesięcznie

168 h

czas pracy praca sezonowa / stała

inne pracownicy pracujący w zespołach Randstad w Amazonie, mają zapewnione:

niezbędne szkolenia 
codzienny obiad w regulaminowej przerwie pracy w cenie 1 zł 
bezpłatny transport (autobus pracowniczy)
odzież robocza
pomoc doświadczonego opiekuna mówiącego w języku rosyjskim


