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Apie:

„Cooreman“ yra paukštienos skerdykla, 
specializuojasi: ūkyje ir etiketėmis pažymėta višta, 
gaidiena,
vištiena, nevirtais vištienos kepsniais, kita šviežia 
gaidiena /vištomis / vištiena porcijomis, šviežiose  
paukštienos kepenėlėse, šviežiais naminių 
paukščių šlaunėmis, šviežiais  paukščių širdelėmis, 
šviežiuose naminių  paukščių skrandukuose ir  
kituose šviežiuose  paukštienos gaubtų ir kitų 

sušaldytų vištienos ir gaidienos

.

Galimos darbo vietos:

 ∆ Vištienos pakaba

 ∆ Vištienos filėtavimas

Industrija:  

 ∆ Maistas  

 ∆ Naminiai paukščiai

Koordinatorius:

 ∆ Lauris

Susipažinkite: Cooreman

Vieta: Dendermonde, Belgija 

Darbo aprašymas
Yra dvi darbo salės. Pirmoji:  neanestezuotų 
broilerių kabinimas.Tai  yra svarbiausias , 
pirminis darbas gamybos procese. Kartu su 
savo komanda išlaikote aukštą tempą,kad 
vėliau Jūsų kolegos galėtų atlikti savo darbus. 
Antroji  gamybos salė, kurioje yra vištienos 
filėtavimas.

COOREMAN
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Ko aš galiu tikėtis?

Cooreman prisilaiko praktinio mentaliteto. Bendravimas linijuose  yra 
labai trumpas ir kultūringas. Daug žmonių nori padėti tau, todėl tu 
gali išmokti savo darbo veiklos labai greitai. Valgykloje yra bendras 
šaldytuvas ir mikrobangų krosnelė. 

“„Cooreman’’  yra tikra 
šeimos kompanija, 

jaučiates  lyg būtume 
šeima labai greitai ”

Vieta
Dendermonde, BelgijaPer 30 metų Cooreman 

išsivyste iš mažo šeimos 

verslo Dendermonde’je į 

vieną didžiausių naminių 

paukščių skerdyklos Belgijoje 

ir Nyderlanduose. Kasmet  

„Cooreman“ skerdžiama ir 

perdirbama iki 30 mln.  vištos. Ji 

yra gabenama į visus  pasaulio 

kampus.

Viščiukų skerdykla  

specializuojasi skerdime “Halal” 

ir šviežioje rinkoje.

Įmonės šūkis: “Cooreman, kaip 

niekad  šviežu ”! 

Cooreman yra tikras šeimos 

verslas, kuriame jūs kaip 

klientas ir darbuotojas tampate  

šeimos dalimi.

Ką reiškia „Cooreman“?
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Ką mes jums siūlome?

Būstas -  dauguma yra tipiški belgiški kotedžai, kurie yra puiki alternatyva vasarnamiams
siūlomos kitų agentūrų. Visi mūsų siūlomi namai yra su virtuve, vonios kambariu, kambariais ir
kitais pagalbiniais kambariais. Mes visada stengiamės įsitikinti, kad apgyvendinimas yra kuo arčiau
įmonės, kurioje dirbate. Mes darome viska  jūsų gerovei!
Mes norime įsitikinti, kad jaučiatės kaip namie, todėl mes jums siūlome ne tik darbą.

Būsto aplinka:


