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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:

 ∆ Wieszanie kur

Przemysł: 

 ∆ Branża spożywcza 

 ∆ Branża drobiarska

Koordynator:

 ∆ Lauris

Poznaj: Plukon Maasmechelen

Lokalizacja: Maasmechelen, Belgium

Czego mogę oczekiwać?

Ta praca to praca zespołowa! Każdy zaczyna 
jako pracownik wieszania kur. W pierwszym 
tygodniu musisz nauczyć się wieszać kurczaki 
w kajdankach: operatorzy pomogą Ci podnieść 
swoje umiejętności w zakresie wieszania 
kurczaków i powiedzą, na którym stanowisku 
musisz pracować. Ta praca jest bardzo 
dynamiczna i nie musisz zapominać, że jest to 
praca zespołowa.
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Opis stanowiska pracy

-  Weźmiesz (żywe) kurczaki z przenośników i powieszesz je za nogi w przenośniku kajdankowym. 
-  Nadzorowanie automatycznego procesu zabijania drobiu i obcina szyji każdemu ptakowi, który 
 nie trafił do maszyny.
-  Tace kontrolne dla kurczaków i pozostawionych kurczaków 
-  Sprzątanie: sprzątanie miejsca pracy, w którym pracują ludzie, aby zawsze było ono czyste. 
-  Operator: jako operator będziesz szkolił młodych ludzi. Podążnie za linią, jak zawsze musi być   

 pełna (bez pustych szekli)

Będziesz pracować na 2 zmiany od 04:00 do 12:00 i od 12:00 do 20:00. Co tydzień zmieniasz zmiany.

“Plukon Maasmechelen jest profesjonalną firmą z 
dużą ilością środków zapobiegawczych w zakresie 
higieny i dobrym programem wprowadzającym. Na hali 
produkcyjnej zawsze jest muzyka, co tworzy dobrą 
atmosferę. Istnieje duża różnorodność produktów i 
działań roboczych.”

Lokalizacja
Maasmechelen, Belgia

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/
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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 


