
 

Lublin, 11.02.2011 

VI Międzynarodowe Targi Pracy  
8 marca 2011r. 

 
 

PRACOWNIK ROLNY - DANIA 
 
 

PRACODAWCA: RóŜni pracodawcy 
Rekrutacja będzie odbywać się w trakcie VI MTP w Lublinie, za 
pośrednictwem duńskiego EURES 

Miejsce pracy: Dania 
Liczba miejsc pracy: 10 

Wymagania:  

 - znajomość języka Dobra znajomość języka angielskiego (mowa, rozumienie, pisanie) 

 - wykształcenie - wykształcenie kierunkowe będzie dodatkowym atutem 
- mechaniczna/techniczna wiedza 

 - doświadczenie Wymagane doświadczenie pracy w rolnictwie 

 - inne - z uwagi na charakter pracy (cięŜka fizyczna praca) wymagany jest dobry 
stan zdrowia 
- prawo jazdy kat. B i/lub uprawnienia na traktor 
- dobre umiejętności społeczne; komunikacja, praca w grupie, 
bezkonfliktowość itp. 

Warunki pracy:  

 - rozpoczęcie pracy jak najszybciej 

 - okres zatrudnienia 1-2 lata lub na czas nieograniczony 

 - czas pracy 37 godz/tydzień 

 - wynagrodzenie  informacje podczas spotkania na VI MTP;  

W Danii nie ma ustawowego wynagrodzenia minimalnego. Poziom wynagrodzenia 

wynika głownie z układu zbiorowego pomiędzy związkami zawodowymi  

a Stowarzyszeniem Pracodawców. Jeśli pracodawca nie naleŜy do 

Stowarzyszenia, wówczas wynagrodzenie ustalane jest bezpośrednio pomiędzy 

pracodawcą a pracownikiem. W kaŜdej umowie o pracę pracodawca zobowiązany 

jest zawrzeć jasną informacje nt wynagrodzenia. 
 

 - zakwaterowanie Zakwaterowanie u danego pracodawcy, odpłatne ok. 240 euro/miesiąc 
 

 - dodatkowe informacje Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 ze zm.) informujemy, Ŝe administratorem danych osobowych wskazanych w 
dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest Work in Denmark. Dane osobowe 
wskazane dobrowolnie w dokumentach będą  przetwarzane i udostępniane publicznym słuŜbom 
zatrudnienia, pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z 
pośrednictwem pracy w ramach sieci EURES, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) przez okres 
konieczny do osiągnięcia celu określonego w przedmiotowej ustawie. 
Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i prawo ich 
poprawiania. 

Rekrutacja: Przedstawiciele Work in Denmark będą przeprowadzać rekrutację 
podczas VI Międzynarodowych Targów Pracy w Lublinie 8 marca 2011. 
Zainteresowane osoby proszone są o zabranie ze sobą CV w języku 
angielskim. Kandydaci posiadający wykształcenie rolnicze powinni 
zabrać ze sobą równieŜ odpowiedni dyplom. 

 
 
 

Europejskie SłuŜby Zatrudnienia 
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 

                             

 



Uwaga: 

Kandydaci zamierzający uczestniczyć w spotkaniu rekrutacyjnym podczas 

targów pracy zobligowani są uprzednio zarejestrować swoje CV na 
stronie www.workindenmark.dk a na dokumentach zabranych ze sobą na 
rozmowę umieścić nr CV nadany w bazie na ww. stronie.  

 

 
Uwaga: 

Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. Oznacza  
to, Ŝe wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić moŜna 
wyłącznie w sądzie pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się  
do ewentualnego udzielenia doraźnej pomocy ( np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ). Urząd Pracy nie ma moŜliwości 
pośredniczenia ani reprezentowania pracownika przed sądem kraju zatrudnienia, w przypadku wystąpienia sporu z pracodawcą. 
 

Urząd Pracy dokłada wszelkich starań, aby oferty pracy będące w zasobach urzędu były rzetelne i wiarygodne. PoniewaŜ 
wszystkie oferty pracy pochodzą od osób trzecich Urząd Pracy zastrzega, Ŝe odpowiedzialność za ewentualne rozbieŜności pomiędzy 
warunkami pracy zaprezentowanymi w niniejszej ofercie a warunkami zaproponowanymi przez potencjalnego pracodawcę ponosi 
pracodawca. 
 
 

OFERTA WAśNA DO 8 marca 2011r. 
  

Więcej ofert pracy za granicą: 
www.ec.europa.eu/eures                                                 www.eures.wup.lublin.pl  


