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Apie:
Plukon maisto bendruomenė yra viena didžiausių 
žaidėjų Europos paukštienos rinkoje tiekianti 
vištienos produktus ir paruoštus patiekalus  
pirmaujantiems Europoje maisto partneriams, iš 18- 
os padalinių kurie randasi  penkiose šalyse , kuriose 
dirba daugiau nei 5000 žmonių, mes vaidiname 
pagrindinį tarptautinį vaidmenį,palaikant musu 
klienta juo inovaciškuose  projektuose, susijusiais 
su  naujoviškais produktais, ir ūkininkavimo 
sprendimais.

Galimos darbo vietos:

 ∆ Vištienos gamyba

Industrija: 

 ∆ Maistas  

 ∆ Naminiai paukščiai

Koordinatorius:

 ∆ Mayke

Susipažinkite: Plukon Ommel

Vieta:  Ommel, Nyderlandai

Darbo  Aprašymas:

Vištienos dalių perdirbimas ir pakavimas, tiek 
iškart vartotojamu , tiek pusiau pagamintu 
produktų. Atlikdami darbus aplink gamybos 
linija pagal darbo vietoje taikomas instrukcijas. 
Naudojant paprastus mechaninius  įrankius 
arba  valdymo įrankius. 
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Ko aš galiu tikėtis?

Kiekvienas darbuotojas pradeda dirbti kaip bendras gamybos 
darbuotojas: pakuoja, svėria ir pakartotinai  montuoja  gamybos 
linijoje. „Plukon“ komandos vadovai pasirenka, kas gali atlikti kitas 
funkcijas, tokias kaip: Operatorius (Kiekvienoje gamybos linijoje 
yra 1 operatorius, kuris turi kalbėti angliškai B2 lygiu-  Ilgalaikis 
darbas), „Sjouwer“ (darbuotojas , kuris  įsitikina kad visi reikalingi 
produktai yra gamybos linijoje (ne daugiau kaip 2). Tai dažniausiaii  
vyrai. „Voorbereider“ / Ruošėjas -> vištienos mėsos paruošimas, 
pjaustymo, prieskonių, maišymo operacijoms ir pan. 

“Plukon Ommel “yra 
labia profesionali įmonė 

su daugybe higienos 
atsargumo priemonėmis. 
Gera įžangos  programą, 

kaip  internetu taip 
ir vietoje (1 diena). 
Gamybos salėse yra 

muzika. Daug produktų 
įvairovės ir darbinė 

veikla”

Vieta
Ommel, Nyderlandai

Ką  Plukonas 
reiškia?
„Plukon“ siekia būti labiausiai 
orientuotu  į žinias, lankstumą, 
efektyvių ir novatoriškų 
naminių paukščių ir patiekalų 
gamintojų Europoje.  Mes 
ketiname to  pasiekti veikdami  
remiantis mūsų pagrindinėmis 
vertybėmis: inovacija , realizmu 
ir atsakomybe. Inovaciju 
taikimas ir vartotojų poreikių 
tenkinimas  yra mūsų kryptis, 

mes tobulėjame ir orientuojames 
į ateitį  maisto sprendimuose , 
teikdami  pažangiausius maisto 
sprendimus. „Plukon“ maisto 
grupė yra pagrindinis naminių 
paukščių  ekspertų centras ir 
būtent tai yra pagrindas, kurio 
ketiname siekti tolesniam  
augimui , kalbant apie kokybė,  
kiekį ir efektyvumą.

Avots: https://www.plukon.com/about-
plukon/
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Ką mes Jums siūlome?

Būstas -  dauguma yra tipiški Nyderlandų 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 įsitikiname , kad apgyvendinimas būtu 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


