
 …Vaša cesta do sveta

BALENIE OBLEČENIA V UK 2012

Podrobnosti pozície: balenie oblečenia pre Marks & Spencer v UK
- vek od 18 rokov
- anglický jazyk na základnej úrovni - overuje sa telefonickým rozhovorom 
- dĺžka pobytu je min. 6 až 12 mesiacov
- odmena min. denná 6,13 GBP/hod,  nočná 6,63 GBP/hod, pri práci nad 48 hodín 
týždenne príplatok 1 GBP/hod
- miesto výkonu - Warrington
- ubytovanie zabezpečené (70 GBP na týždeň) 
- doprava do zamestnania individuálne
- pracovná doba za týždeň - 30 hod/týž. až 48 hod/týž.
- pracuje sa na 12-hodinové smeny systémom 4 dni práca + 4 dni voľno alebo na 8-hodinové smeny 
 5 dní v týždni
- ponuka je vhodná aj pre dvojice 
- nástupy celoročne
- po 12 týždňoch sa mení platový systém: 

Site Main Site E-com

Pay Days £6.28 £6.28

Pay Nights £6.63 £6.63

Overtime Days £7.28 after 44 hours £7.28 after 44 hours

Overtime Nights £7.63 after 44 hours £7.63 after 44 hours

Hours Of Work Any 5  from 7 12 hour shifts 4 on 4 off

Weekly Hours 36.25 33 – 44

Je nutné si zobrať so sebou : 
• depozit  na  ubytovanie  vo  výške  60  GBP,  poplatok  za  ubytovanie  na  prvé  2  týždne  -  140  GBP  a 

administratívny poplatok – 100 GBP, spolu = 300 GBP
• vreckové na 14 dní dopredu – cca 200-300 EUR
• 2 pasové fotografie (na registráciu na úradoch) 
• uterák a toaletné potreby, posteľné prádlo
• pas alebo občiansky preukaz 
• pevná obuv – s kovovou špicou – možnosť kúpiť aj v UK, cena cca 7 GBP -20 GBP

PROGRAMOVÝ POPLATOK: 200 EUR – AKCIA PRI VYCESTOVANÍ V OKTÓBRI!
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