
1
www.prismaworx.com/pl

O firmie:

Cooreman specjalizuje się w produkcji mięsa, 

z branży drobiarskiej. W Cooreman rocznie 

transportuje się nawet do 30 milionów kurczaków 

do wszystkich zakątków świata. Jest to firma z 

rodzinną tradycją, która w ciągu 30 lat rozwinęła 

się na tyle, że teraz jest jednym z liderów branży 

drobiarskiej w Belgii.

Dostępne oferty pracy:

 ∆ Pracownik wieszania drobiu

 ∆ Pracownik produkcji drobiu

Przemysł: 

 ∆ Branża spożywcza  

 ∆ Branża drobiarska

Koordynator:

 ∆ Lauris

Poznaj: Cooreman

Lokalizacja: Dendermonde, Belgium

Opis stanowisk pracy

W Cooreman są dostępne dwa  
środowiska pracy. W pierwszym praca 
polega na odpowiednim wieszaniu 
kurczaków na haki, co jest początkowym 
procesem produkcyjnym. W drugim 
środowisku jest to już praca typowo 
produkcyjna, gdzie filetuje się kurczaki.

COOREMAN
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Czego mogę oczekiwać?

W firmie Cooreman istnieje prawdziwa, a przy tym praktyczna 
mentalność. Linie komunikacyjne są bardzo krótkie, dzięki czemu 
mamy do czynienia z niezwykle zaangażowaną kulturą pracy. Wiele 
osób jest chętnych do pomocy, dzięki czemu w szybki sposób można 
nauczyć się odpowiednich czynności zawodowych. Co istotne w 
stołówce znajduje się lodówka, a także mikrofalówka.

“Cooreman to 
prawdziwa rodzinna 
firma, gdzie bardzo 
szybko poczujesz 

się jej częścią”

Lokalizacja
Dendermonde, Belgia

W ciągu 30 lat firma Cooreman 

rozwinęła się z małej rodzinnej 

firmy w Dendermonde do jednej 

z największych rzeźni drobiu w 

Belgii, a także Holandii.

W Cooreman rocznie 

transportuje się nawet do 

30 milionów kurczaków do 

wszystkich zakątków świata. 

Firma ta specjalizuje się 

w uboju Halal, a także na 

rynku produktów świeżych. 

Cooreman to prawdziwa 

rodzinna firma, w której Ty jako 

pracownik staniesz się częścią 

multikulturowej rodziny. Jeżeli 

szukasz więc stabilnej pracy w 

branży spożywczej w Belgii - 

pamiętaj, że firma Cooreman 

to jedna z największych z 

drobiarskiego rybku w Belgii.

Czym wyróżnia się firma Cooreman?
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Co możemy Ci zaoferować?

Przede wszystkim zakwaterowanie w typowych belgijskich 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 o naszych kandydatach! Pamiętaj, że 
oferujemy Ci więcej, niż tylko pracę.

Zakwaterowanie w okolicy zakładu Cooreman


