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Par:

Cooreman ir mājputnu gaļas pārstrādes uzņēmums, 

kurš specializējas: Fermas un marķētu vistiņu, 

gaiļu, vistu, negatavu vistas cepešu, citu svaigu 

gaiļu un

vistu daļās, svaigu mājputnu aknu, kaklu, siržu, 

citu svaigu iekšu un sasaldētu vistu, gaiļu daļās.

Pieejamās vakances:

 ∆ Vistu karinātājs

 ∆ Vistu filetētājs

Industrija:  

 ∆ Ēdiena  

 ∆ Mājputnu

Koordinators:

 ∆ Lauris

Meet: Cooreman

Atrašanās vieta: Dendermonde, Beļģija 

Darba apraksts
Ir 2 dažādas darba vides. Pirmā ir dzīvu 

broileru karināšana. Šis ir svarīgs produkci-

jas darba uzsākšanas process. Kopā ar Jūsu 

komandu, Jūs uzturiet vienu darba tempu, 

lai tālāk kolēģi var parūpēties par savu darba 

daļu. Šī ir otrā darba vide: produkcijas telpas 

kurās vistas tiek atkaulotas.

COOREMAN
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Ko es varu sagaidīt?

Cooreman uzņēmumā ir īsta ‘’ķeramies klāt!’’ darba mentalitāte. 
Komunikācijas veids ir īss un tiešs, ar pievienotu kultūru. Liela daļa 
cilvēku ar prieku Tev palīdzēs, lai aši vari apgūt darba pienākumus 
tur pat uz vietas. Virtuvē ir ledusskapis un mikroviļņu krāsns kopējai 
lietošanai. 

“’Cooreman ir īsts 
ģimenes uzņēmums un 
ātri vien arī Tu jutīsies 
kā daļa no ģimenes”

Lokācija
Dendermonde, Beļģija30 gadu laikā Cooreman no 

maza ģimenes uzņēmuma 

Dendermondē ir kļuvis par 

vienu no lielākajiem mājputnu 

gaļas pārstrādes uzņēmumiem 

Beļģijā un Nīderlandē. 

Cooreman uzņēmumā līdz pat 30 

miljoniem vistu tiek nokautas, 

pārstrādātas un transportētas 

uz visām pasaules malām 

katru gadu. Vistu kautuve ir 

specializējusies Halal un svaigā 

veida gaļās. Kompānijas sauklis 

teic: Cooreman, nemēdz būt 

vēl svaigāk! Cooreman ir īsts 

ģimenes bizness, kurā kā 

klients tā arī darbinieks kļūst 

par daļu no ģimenes. 

Par ko pastāv Cooreman?



3
www.prismaworx.com

Ko mēs Tev varam piedāvāt?

Mājokļi galvenokārt ir tipiskas beļģu kotedžas, kas ir lieliska alternatīva tipiskajiem bungalo, kurus 
pārsvarā piedāvā citas aģentūras. Visi mājokļi kurus mēs piedāvājam ir pilnībā aprīkoti ar virtuvi, vannas 
istabu, guļamistabām, viesistabām un blakus telpām. Mēs vienmēr cenšamies parūpēties par to, lai 
apartamenti būtu pēc iespējas tuvāk uzņēmumam, kurā strādājat. Darām visu Jūsu labsajūtai! Vēlamies, 
lai Jūs justos kā mājās, tāpēc piedāvājam ko vairāk kā tikai darbu.

Apartamenti šajā reģionā:


