SUTARTIES PRIEDAS NR.1
DARBO PASIŪLYMAI
Norvegija: Oslo, Bergen, Stavanger
ŽUVIES KONSERVŲ GAMYKLA: Darbas prie linijos moterims, pakuociu krovimas i dezes, deziu
krovimas ant paleciu vyrams, patalpu valymas, krovimo darbai. Darbo kontrakto trukme nuo 2 iki 9 men.

DRABUŽIŲ SANDĖLIAI: produkcijos paruošimas išvezimui i prekybos centrus, internetines prekybos
uzsakymu surinkimas, grązinimu tvarkymas,
darbas pakuotojams, etikeciu zymetojams, kokybes
kontrolieriams, elektro vezimeliu (EPT) vairuotojams, krovejams. Kontrakto trukme 2-8 men.

ELEKTRONIKOS PREKIŲ SANDĖLIAI: internetines prekybos uzsakymu surinkimas, grązinimu
tvarkymas. Kontrakto trukme 2-6 men.

DARŽOVIŲ SANDĖLIAI: produkcijos rūšiavimas, pakavimas, paruošimas išvezimui i prekybos centrus.
Apmok+jimas (2 kartus per m+nes/): 180 NOK/val. prieš mokesciu atskaitymą.
126-130 NOK/val. atskaicius mokescius.
Vidutinis darbo valandu skaicius 42-44 val. per savaitę, naktine pamaina apmokama papildomai.
Suteikiamas gyvenamasis plotas (kaina nuo 800 NOK/sav.)
Suteikiamas transportas i/iš darbo nuo 40 NOK/dieną.
Darbas legalus, suteikiamos socialines garantijos, atidaroma tarptautine sąskaita banke.
Olandija: Amsterdam/Rotterdam/ Zandvoort /Waalwijk/ Tilburg/ Eindhoven/ Venray/ De Lier

Darbo pobdis: Produkcijos pakavimas, paruošimas išvežimui į prekybos centrus, išdėstymas prekybos
centruose, aukštuminio krautuvo vairuotojams, elektrinių vežimėlių vairuotojams, krovimo darbai.
Atlyginimas nuo 9-11 EUR/val. Vidutinis darbo valandų skaičius 42-45 val. per savaitę, yra galimybė dirbti
viršvalandžius.
Už viršvalandžius mokama papildomai. Vidutinis savaitinis atlyginimas nuo 300 EUR, galima uždirbti ir
daugiau.
Suteikiamas gyvenamas plotas, nuomos kaina 79-99 eurai per savait.
Transportas į/iš darbo kainuos nuo 2 EUR/dien/.
Darbas ilgalaikis, legalus, suteikiamos socialinės garantijos, atidaroma tarptautinė s/skaita banke.
Vokietija Hamburg/Bremen/Miunchen
Suteikiamas gyvenamas plotas (kaina nuo 60 EUR/sav.)
Pakavimo ir kiti pagalbiniai darbai: mesos fabrike, tušcios ir pilnos taros rūšiavimas, pakavimas
sandeliuose, krovimo darbai.
Apmok+jimas (2 kartus per m+nes/): 8.49 – 9.75 EUR/val. prieš mokesciu atskaitymą arba nuo
išdirbio.
Darbas ilgalaikis, legalus, suteikiamos socialines garantijos, atidaroma sąskaita banke.
Šiame sutarties priede Nr.1 pateikiami nuasmeninti pasiūlymai.

Atlyginimai pagal amžių:
18 m. 6.07 - 7.97 EUR/val, 19 m. 6.94 - 8.74 EUR/val, 20 m. 7.84 - 9.51 EUR/val,
21 m. 8.37 - 10.28 EUR/val, 22 m. 9.59 - 10.90 EUR/val
Atlyginimo dydis derinamas individualiai ir priklauso nuo anglų k. mokėjimo, nuo darbinės patirties,
tačiau yra ne mažesnis, negu nustatytas įstatymų.
Su pasiūlymais susipazinau ___________________________
Data ______________________

