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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

Przemysł: 

 ∆ Branża spożywcza 

 ∆ Branża drobiarska

Koordynator:

 ∆ Mayke

Poznaj: Plukon Dedemsvaart

Lokalizacja: Dedemsvaart, The Netherlands

Czego mogę oczekiwać?

Tydzień roboczy wynosi 36 godzin. Oznacza 
to, że zwykle będziesz miał wolny dzień na 
dwa tygodnie. Będziesz mieszkał w grupie, 
w której znajdują się duże pokoje dla dwóch 
osób oraz wspólna łazienka i kuchnia. Dom 
położony jest w zielonej okolicy, w odległości 
spaceru od sklepów i blisko pracy.
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“To przyjemne środowisko pracy. 
Wśród kolegów panuje miła i 

przytulna atmosfera.”

Lokalizacja
Dedemsvaart, 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. 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.

Source: https://www.plukon.com/
about-plukon/

Opis stanowiska pracy

W Plukon Dedemsvaart kurczaki są cięte na kawałki ręcznie lub maszynowo. 
Jako pracownik produkcji w Plukon Dedemsvaart możesz pracować w kilku działach:
- Porcjowanie:  Na tym dziale następuje porcjowanie kurczaka. Pracownicy Prisma dbają o to, aby  
   produkcja mogła działać przez cały czas. Zatem: napełnij maszyny, przynieś   
   pudła  do maszyn, zabierz pełne pudła, wyczyść miejsce pracy
- Filetowanie:   W tym dziale filety zostały wycięte z kurczaka. Pracownicy Prisma wycinają złe  
   części z fileta, przynoszą pudła na linię, sprzątają miejsce pracy
- Ważenie:   W tym dziale sprawdzana jest waga i jakość kurczaka
- Nogi:   W tym dziale nogi są już odcięte od kurczaka. Pracownicy Prisma układają   
   pudełka, wypełniają je i sprawdzają wagę, jak i jakość. 
- Pakowanie:  Na tym dziale mięso pakowane jest w pudełka i zaplombowane przez maszyny
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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


