SUTARTIES PRIEDAS NR.1
DARBO PASIŪLYMAI
Olandija: Venray/Roosendaal/Eindhoven/Heerlen/Aalsmeer/Waalwijk/Tilburg/
Maasvlakte (Roterdam)/Venlo/Levarht/Amsterdam/Amstelveen

Darbo pobūdis: PRODUKCIJOS PAKAVIMAS, PARUOŠIMAS IŠVEŽIMUI Į PREKYBOS CENTRUS,
IŠDĖSTYMAS PREKYBOS CENTRUOSE, KROVIMO DARBAI, DARBAS ŠILTNAMIUOSE, KEPYKLOJE

-Philips Electronics sandėliai (elektronikos prekės, mobilieji telefonai etc.)
-Uniqlo/Muji clothes sandėliai ir Michael Kors sandėliai (drabužiai, aksesuarai etc.)
-Medronic medicinos reikmenų sandėliai (tvarsčiai, pleistrai, kateterių sudėtinės
dalys – švari ir sterili aplinka etc.)
-Fred Perry sporto reikmenų, aktyvaus sporto reikmenų sandėliai (sportinė apranga,
avalynė etc.)
-So Natural sandėliai, šiltnamiai (orchidėjų ir kitos produkcijos pakavimas)
-The Greenery ir The Fust sandėliai (daržovių, vaisių pakavimas etc.)
-Sandvik sandėliai (mašinų alyva, detalės, žibintai ir žibintų dalys, padangos etc.)
-Prekių pakavimas, išdėliojimas į lentynas supermarketuose.
-Darbas kepykloje.
Atlyginimai Brutto pagal amžių prieš mokesčių atskaitymą:
18 m. 6.98 – 10.60 EUR/val, 19 m. 7.98 – 10.60 EUR/val, 20 m. 8.06 – 10.60 EUR/val,
21 m. 8.31 - 10.60 EUR/val, 22 m. 9.71 – 11.35 EUR/val
Vidutinis darbo valandų skaičius 42-45 val. per savaitę , yra galimybė dirbti viršvalandžius.
Už viršvalandžius mokama nuo 125% (pirmadienį-penktadienį) iki 300% šventinėmis dienomis
(skirtinguose kontraktuose priedai skirtingi).
Naktinė pamaina papildomai apmokama iki 5.30 EUR/val. (nuo 00.00-6.00 val.).
Vidutinis savaitinis atlyginimas nuo 350 EUR, galima uždirbti ir daugiau.
Suteikiamas gyvenamas plotas. Gyvenamo ploto nuomos kaina 99-109 EUR/savaitę Neto.
Transportas į/iš darbo kainuos nuo 3.75 EUR per dieną, jeigu nebus galimybės susisiekti
visuomeniniu transportu arba dviračiu.
Važinėjantys į darbą nuosavu automobiliu gauna 4 EUR išmoką per dieną, taip pat
kompensuojami degalai (yra kilometražo norma).

Darbas ilgalaikis, legalus, suteikiamos socialinės garantijos (mokate socialinio draudimo
mokestį, gaunate SOFI (BSN) numerį), galėsite atsidaryti sąskaitą banke.
Išlaidos per savaitę vienam asmeniui 120-150 eurų/savaitę (gyvenamo ploto nuoma, socialinio
draudimo mokestis, transporto išlaidos).
Darbdavys pageidauja, kad dirbtumėte ne trumpiau kaip 3 mėnesius.
Kiekviename kontrakte yra išdirbio normos, žymima darbo kokybė, nuo to priklausys viršvalandžių
skyrimas ar neskyrimas, galimybė dirbti savaigaliais etc.
SVARBU: pirmas 3 savaites darbo grafikas gali būti nepastovus. Darbo valandos bus sumuojamos
per visą pagal Nemokamų paslaugų sutartį įsipareigotą atidirbti laikotarpį.

Su pasiūlymais susipažinau ___________________________
Data ______________________

