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O firmie:
Firma Plukon to jedna z największych europejskich 
firm na rynku drobiu. Dostarczają drób, a także 
gotowe posiłki do europejskich hipermarketów. 
Plukon posiada 18 filii, które umiejscowionesą w 
pięciu krajach, zatrudniając przy tym więcej niż 
5 tysięcy ludzi.Firma ta odgrywa wiodącą rolę 
na arenie międzynarodowej, mając na uwadze 
potrzeby swoich klientów.

Dostępne oferty pracy:
 ∆ Pracownik produkcji (drobiu)

Przemysł: 

 ∆ Branża spożywcza 

 ∆ Branża drobiarska

Koordynator:

 ∆ Mayke

Poznaj : Plukon Ommel

Lokalizacja: Ommel, The Netherlands

Opis stanowiska pracy

Praca w firmie Plukon Ommel polegana 
pakowaniu gotowych już kawałków drobiu na 
linii produkcyjnej. Pierwszego dnia nowa osoba 
zawsze dostaje dokładną instrukcję, odnośnie 
zasad obowiązujących w danym miejscu pracy. 
Dodatkowo praca polega na korzystaniu z 
prostych narzędzi mechanicznych.
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Czego mogę oczekiwać?

Każdy pracownik w Plukon Ommel zaczyna pracę jako ogólny 
pracownik produkcyjny, którego praca polega na pakowaniu i ważeniu 
drobiu na linii produkcyjnej. Podczas pierwszych dni, liderzy zespołu 
Plukon bacznie obserwują 
pracowników, aby dokonać wyboru, który z pracowników posiada 
dodatkowe predyspozycje na wykonywanie innych funkcji, takich jak:
- Operator – każda linia produkcyjna ma 1 operatora, który musi 
posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2. 
- Dostarczanie produktu – osoba dostarczająca produkty na linię 
produkcyjną, dbającąo to by nie było przestoju.Maksymalnie 2 osoby 
na 1 linię. Praca głównie dla mężczyzn, gdyż polega na przenoszeniu 
skrzynek z mięsem.
- Pracownik obróbki mięsa – osoba zajmująca się przygotowywaniem 
mięsa poprzez porcjowanie, przyprawianie, mieszanie etc.

„Plukon Ommel to 
bardzo profesjonalna 
firma, która dba 
należycie o higienę 
stosując wszelkie środki 
ostrożności.W pierwszy 
dzień pracy każda 
osoba zostaje należycie 
wprowadzona w zakres 
swoich obowiązków. Na 
linii produkcyjnej jest 
muzyka, która umila 
godziny pracy.”

Lokalizacja
Ommel, Holandia

Czym wyróżnia się 
firma Plukon?

Plukon dąży do tego, aby 
byćw Europie najbardziej 
elastycznym, wydajnym i 
innowacyjnym producentem 
drobiu, a także posiłków. 
Zamierzają to osiągnąć poprzez 
prowadzenia działalności 
zgodnie z ich podstawowymi 
wartościami: innowacyjnością, 
realizmem, a także 
odpowiedzialnością. Plukon dba 
o to, by odpowiadać w pełni 
na potrzeby konsumentów, 
dbając przy tym o środowisko 
naturalne. Cały czas się 

rozwijają w przyszłościowych 
rozwiązaniach w zakresie 
żywności, bo wiedzą, że tego 
wymagają od nich konsumenci. 
Plukon Food Group jest 
wiodącym ośrodkiem wiedzy 
specjalistycznej dla drobiu 
i właśnie na tej podstawie 
zamierzają rozwijaćsię w 
zakresie jakości, wydajności i 
efektywności.

Source: https://www.plukon.com/
about-plukon/
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Co możemy Ci zaoferować?

Przede wszystkim zakwaterowanie w typowych holenderskich domkach, które są świetną alternatywą 
do bungalow, jakie oferują inne agencje. Wszystkie domy jakie oferujemy są w pełni wyposażone –od 
kuchni,łazienki, pokoi czy innych pomieszczeń gospodarczych. Staramy się zawsze, aby zakwaterowania 
były jak najbliżej zakładów pracy–wszystko bowiem z myślą onaszych kandydatach! Pamiętaj, że 
oferujemy Ci więcej, niż tylko pracę.

Zakwaterowanie w okolicy zakładu Plukon Ommel


