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O firmie:

Jacques Ice jest w 100% niezależną firmą 
rodzinną, zlokalizowaną w Westerlo-Oevel.  
Firma specjalizuje się w rozwoju i produkcji lodów, 
sorbetów, lodów owocowych i wodnych. Kierując 
się innowacyjnością i ciągłym rozwojem produktów, 
JACQUES ICE oferuje szeroką gamę wysokiej 
jakości produktów, takich jak np. rożki.

Dostępne oferty pracy:

 ∆ Pracownik produkcji

Przemysł: 

 ∆ Branża spożywcza 

Koordynator:

 ∆ Mayke 

Poznaj: Jacques Ice

Lokalizacja: Westerlo-Oevel, Belgium

Opis stanowiska pracy

Praca polega na wykonywaniu powtarzalnych 
prac na linii produkcyjnej. Firma Jacques Ice 
specjalizuje się produkcją wyrobów lodowych.
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Czego mogę oczekiwać?

Jest to praca sezonowa - od stycznia do sierpnia. Ludzie pracują na 
zmiany dzienne lub nocne. Zmiany są co tydzień, dzienna zmiana to 
praca w godzinach 7-15 i 15-23. Nocna zmiana odbywa się w godzinach 
23:00-07:00, a ‘aflosshift’ w godzinach 01:00 - 05:00. Na każdej 
zmianie Prisma ma współorganizatora, który jest odpowiedzialny za 
naszych pracowników. Koordynator codziennie dzieli pracowników 
do miejsc pracy. Jacques Ice jest profesjonalną firmą z branży 
spożywczej, co oznacza, że posiada pewne surowe zasady higieny: 
mycie rąk, noszenie ubrań roboczych, zakrywanie włosów i brody. W 
obszarze produkcji lody nie są zamrażane. Oznacza to, że wewnątrz 
hali produkcyjnej nie jest zimno. Pracuje się z kolegami z różnych 
narodowości. Liderami produkcji są głównie Belgowie. Z tego powodu 
konieczna jest umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. 

“Jacques Ice to 
profesjonalna, 

zaangażowana i dobrze 
zorganizowana firma. 

Panuje tu bardzo 
przyjemna atmosfera. ”

Lokalizacja
Westerlo-Oevel, Belgium

Czym wyróżnia się firma Jacques Ice?
Zobacz filmik poniżej:

https://www.jacques-ice.com/bedrijfsfilm-nl
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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 pobliżu zakładu Jacques Ice


