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Par:
Plukon Food Group ir viens no lielākajiem 
spēlētājiem Eiropas mājputnu tirgū, piegādājot 
vistas produktus un gatavus ēdienus vadošajiem 
Eiropas pārtikas partneriem. Ar 18 vietām, kas 
atrodas piecās valstīs un kurās ir nodarbināti vairāk 
nekā 5000 cilvēku, mums ir vadoša starptautiska 
loma klientu vajadzību pārvēršanā inovatīvos 
produktos, veidos un lauksaimniecības rinājumos.

Pieejamās vakances:

 ∆ Vistas gaļas pārstrāde

Industrija: 

 ∆ Ēdiena  

 ∆ Putnu gaļas

Koordinators:

 ∆ Mayke

Iepazīsties: Plukon Ommel

Atrašanās vieta:  Ommel, Nīderlande

Darba apraksts:

Vistu gaļas pārstrāde un pakošanas gan 
patērētāju vajadzībām, gan tālākai produktu 
gatavošanai. Darba pienākumu izpilde gan 
uz, gan ap produkcijas līniju saskaņā ar darba 
vietas prasībām. Vienkāršu mehānisko rīku 
lietošana. 
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Ko es varu sagaidīt?

Katrs darbinieks sāk darboties kā vispārējs ražošanas darbinieks: 
iesaiņo, sver un piepilda ražošanas līniju. Plukon komandas vadītāji 
izvēlas tos, kuri ir spējīgi veikt citas funkcijas, piemēram: Operators 
(Katrā ražošanas līnijā ir 1 operators, kuram ir jārunā angļu valodā 
B2 līmenī. Ilgtermiņa darbs), “Sjouwer” (Kāds, kurš pārliecinās, ka 
visi nepieciešamie produkti atrodas ražošanas līnijā (ne vairāk kā 2). 
To lielākoties dara vīrieši. “Voorbereider” / Pagatavošana -> vistas 
gaļas pagatavošana ražošanai, sagriežot, sautējot, sajaucot utt. 

“Plukon Ommel ir 
ļoti profesionāls 

uzņēmums ar daudziem 
higiēnas piesardzības 

pasākumiem.
Laba introdukcijas 

programma, kā 
tiešsaistē, tā arī klātienē 

(1. diena). Ražošanas 
stāvā skan mūzika. 

Daudz dažādu produktu 
un darba aktivitāšu”

Atrašanās vieta
Ommel, Nīderlande

Par ko pastāv Plu-
kon?
Plukon mērķis ir būt uz 
zināšanām bagātīgākajam, 
elastīgākajam, efektīvākajam 
un novatoriskākajam mājputnu 
un ēdienu ražotājam Eiropā. 
Mēs to vēlamies sasniegt, 
darbojoties, pamatojoties 
uz mūsu pamatvērtībām: 
inovācijām, reālismu un 
atbildību. Izmantojot inovāciju 
kā izejas punktu, patērētāja 
vajadzības ir mūsu vadlīnijas 

un, rūpējoties par vidi mēs 
izstrādājam uz nākotni 
orientētus pārtikas risinājumus, 
izpildot mūsu solījumu piedāvāt 
“Forward Food Solutions”. 
Plukon Food Group ir vadošais 
mājputnu gaļas kompetences 
centrs, un tieši uz šī pamata 
mēs plānojam turpināt izaugsmi 
kvalitātes, apgrozījumu un 
efektivitātes ziņā.

Avots: https://www.plukon.com/about-
plukon/
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Ko mēs varam Jums piedāvāt?

Mājokļi galvenokārt ir tipiskas holandiešu 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


