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O firmie:

Belki jest wiodącą ubojnią drobiu od prawie 25 lat, 

a unikalny asortyment (kurczak z gospodarstw 

ekologicznych, Mechelse Koekoek, kurczak 

kukurydziany, przetwory z kurczaka) jest obecny 

w najwyższym segmencie belgijskich sklepów 

detalicznych i hurtowni drobiu w krajach Benelux 

i Francji.

Dostępne oferty pracy:
 ∆ Wieszanie kur
 ∆ Wiązanie kur
 ∆ Filetowania kur

Przemysł: 
 ∆ Branża spożywcza 
 ∆ Branża drobiarska

Koordynator:
 ∆ Lauris

Poznaj: Belki

Lokalizacja: Aalst, Belgium

Czego mogę oczekiwać?
Belki jest dużą profesjonalną organizacją, w 

której oprócz uboju odbywa się szeroki zakres 

działań związanych z drobiem. Jakość i higiena 

mają ogromne znaczenie, dla których obowiązują 

ścisłe protokoły.W zależności od pracy pracujesz 

w chłodnym otoczeniu i jest to praca fizyczna. 

W stołówce dostępna jest kuchenka mikrofalowa 

do podgrzania posiłku.
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“Belki to profesjonalna 
i dobrze zorganizowana 

firma. Dobra praca 
i miła atmosfera na 

zakładzie..”

Lokalizacja
Aalst, Belgia

Belki zdefiniowało misję:

„Nasza misja: rozwijać 

zrównoważone formy 

współpracy między 

hodowcami drobiu, rzeźnią i 

naszymi klientami, zambicja 

dostarczania najlepszych 

produktów naszym 

użytkownikom końcowym ”.

Zatrudniając ponad 200 

entuzjastycznych pracowników, 

Belki osiąga obrót w wysokości 

około 65 milionów euro i 

zainwestował ponad 3 miliony 

euro w dodatkowe moce 

chłodzenia i cięcia w 2013 

roku. Nominowany w 2013 

roku jako „Trends Gazellen, 

szybko rozwijająca się firma 

we Flandrii Wschodniej”.Belki 

jest częścią grupy rodzinnej 

Joosen-Invest (Turnhout), 

która zajmuje się paszami dla 

bydła i ryb.

Czym wyróżnia się firma Belki?

Opis stanowiska pracy

Wieszanie kur:  na tym stanowisku praca polega na wieszaniu  
   żywych kur na hakach na linii produkcyjnej
Wiązanie kur:  będziesz wiązać nogi kurczaka za pomocą 
   gumek. Aby dowiedzieć się, jak to działa,   
   możesz obejrzeć ten film:  
  https://www.youtube.com/watch?v=LMn_z0NZArs

Filetowanie kur:  będziesz odpowiedzialny za odwracanie 
   zaokrągleń wychodzących z maszyn i 
   usuwanie kości i tłuszczu. Prowadzenie prac 
   na terenie i wokół polega na pracy    
   zgodnie z instrukcjami dotyczącego miejsca 
   pracy.  Korzystanie z prostych narzędzi 
   mechanicznych lub obsługa tych narzędzi.
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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 onaszych kandydatach! Pamiętaj, że
oferujemy Ci więcej, niż tylko pracę.

Zakwaterowanie w pobliżu zakładu Belki


