
Jupiter. 
Najlepsze  
dopasowanie

elastyczność i dopasowanie



Kim jesteśmy?
Agencja Pracy Jupiter jest certyfikowanym i godnym zaufania partnerem 
holenderskich firm, dla których poszukuje solidnych, elastycznych pra-
cowników. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w rekrutacji. Naszym 
celem jest dopasowanie oczekiwań pracownika do wymagań holenderskich 
pracodawców.  Od 1994 roku z sukcesem rekrutujemy pracowników, a ich  
umowy o pracę przygotowane są  na podstawie regulaminu ABU CAO

Wynagrodzenia  w Agencji Jupiter są wypłacane zgodnie z Układem 
Zbiorowym Pracy ABU. Wypłaty realizowane są w systemie 
tygodniowym.. Pierwsza pensja zostanie wysłana w drugim tygodniu po 
rozpoczęciu pracy.

Szukamy osób do pracy w sektorze produkcyjnym, logistycznym i 
spożywczym. Posiadamy wiele ofert na różne stanowiska pracy. 

W sektorze produkcyjnym i spożywczym można pracować jako pracow-
nik produkcyjny, praca tam polega na  pakowaniu i sortowaniu to-
warów. Ale mamy w tym sektorze również  inne oferty  pracy, takie jak 
np. operator maszyny. W branży logistycznej można  również pracować 
jako pakowacz, jako osoba do rozładunku kontenerów oraz jako order 
picker. Szukamy w tym sektorze również pracowników o wyższych 
kwalifikacjach:

• kierowców EPT 
• kierowców ciężarówek 
• pracowników biurowych 
• liderów zespołów

Najczęściej do pracy szukamy osób do:

• pakowania owoców i warzyw jako pakowacz będziesz sortować,  
pakować i etykietować produkty. 

• rozładunku kontenerów praca polega na przenoszeniu skrzyń. 
• pakunków z ciężarówek oraz na pakowaniu produktów na  

podstawie zamówienia zleceniodawcy. 



Harmonogram pracy i ilość godzin pracy w tygodniu 
jest inny w każdej firmie. Godziny pracy, system zmian  
i ilość godzin są podane na naszej stronie internetowej 
przy każdej aktualnej ofercie pracy.  Po przybyciu do 
Holandii dowiesz się dokładnie, w jakich godzinach 
będziesz pracował. Twoje życzenia dotyczące ilości 
godzin pracy i harmonogramów pracy będą brane pod 
uwagę . W miarę aktualnych możliwości wybierzemy 
dla Ciebie  firmę, która najbardziej Ci odpowiada. 
Posiadamy również oferty pracy na dłuższy czas, przy 
minimalnym pobycie 12 tygodni.

OPIEKA POLSKOJĘZYCZNA
W szczegóły Twoich obowiązków wprowadzi 
Cię polskojęzyczny opiekun. Pomoże 
rozwiązać ewentualne problemy, będziesz 
mógł zawsze zasięgnąć jego rady. 

ROSNĄCE WYNAGRODZENIE
Na początku otrzymujesz tzw. pensję „na 
start”. Każda firma ma własną politykę 
wynagrodzeń. Im dłużej będziesz zatrudniony, 
tym wyższa będzie twoja pensja. W zależności 
od firmy, wzrost wynagrodzenia może 
nastąpić po 3 lub 6 miesiącach, ewentualnie  
po pierwszym roku.

PORTAL AGENCJI JUPITER
Pracując u nas, możesz uzyskać dostęp do 
własnego profilu na cyfrowym portalu Jupiter. 
Będziesz mógł tam znaleźć swoje plany i 
godziny pracy, specyfikację wynagrodzenia, 
skan umowy itp. Poprzez portal będziesz 
mógł  również porozmawiać z pracownikami 
naszego biura.

ZAKWATEROWANIE I TRANSPORT 
Pracując w Jupiter Polska zorganizujemy 
Ci zakwaterowanie oraz transport do pracy. 
Zrobimy wszystko abyście, pracując u nas, 
czuli się jak w domu.  



Veronika, Hortiblue Logistics 

Wybrałam agencję Jupiter ponieważ poszukiwałam  
pracy jako operator, a oni zaproponowali mi to, czego 
oczekiwałam. Dużym plusem dla mnie było to, że wypłaty 
są co tydzień w piątek, a praca na Hortiblue jest w miłej 
i przyjaznej atmosferze. Mieszkam tu ze znajomymi i 
wszyscy pracujemy tu już długi czas. Słyszeliśmy wiele 
o tym biurze, ale zawsze wolimy sami się przekonać, niż 
słuchać innych. Nasza intuicja nas nie zawiodła, pracu-
jemy już długo i z całego serca polecamy.

Renata, Banken Champignons 

Do Jupitera trafiłam razem z mężem, gdyż szukał on 
pracy jako kierowca. Zostaliśmy bardzo milo przyjęci. 
Jupiter jest agencja przyjazna, szybko rozwiązująca 
problemy, solarisy są bardzo dobre. Czasem zdarza się, 
że na danej firmie jest mało godzin bądź jest zastój, jak 
to na produkcji, ale wtedy zawsze można pójść na inną 
firmę i sobie dorobić, co jest fajnym rozwiązaniem

Kamila, Banken Champignons 

Do Jupitera trafiliśmy już dawno temu. Bardzo długo  
szukałam pracy, gdyż jestem starszą kobietą. Jupiter 
postanowił dać mi szansę, za co jestem bardzo 
wdzięczna. Trafiłam na fajną firmę, na biuro tez nie 
narzekam, zwłaszcza że panie są bardzo miłe i zawsze 
wysłuchają i pomogą. Serdecznie polecam.narzekam, 
zwlaszcza ze panie sa bardzo mile i zawsze wysluchaja 
i pomoga. Serdecznie polecam.

Co o pracy w agencji 
Jupiter mówią 
nasi pracownicy



Proces  
Rekrutacji
1. Aplikuj o pracę (formularz rekrutacyjny dostępny jest 

na www.jupiterpraca.pl) lub skontaktuj się z naszymi 
rekruterami. 

2. Po zakończeniu procesu rekrutacji (jeśli twoje CV 
zostanie zaakceptowane)  otrzymasz  emeil z wia- 
domością i linkiem. Klikając w niego, będziesz mógł 
potwierdzić swój przyjazd i określić jego datę. 
Możesz również anulować swój przyjazd za pomocą 
tego samego linku.

3. Otrzymasz e-mail z informacją o ABU, czyli holen-
derskim Związku Pracy Tymczasowej. Stowarzy- 
szenie to zrzesza aktualnie kilkaset agencji pośred-
nictwa pracy i jest odpowiedzialne za przestrzeganie 
holenderskiego prawa pracy. Agencja Jupiter jest 
oczywiście jego członkiem. 

4. Po przybyciu do Holandii przywita Cię polskojęzycz- 
ny koordynator, który zaprowadzi Cię  do miejsca 
zakwaterowania i skieruje do naszego biura.

5. W biurze Agencji Jupiter otrzymasz wszystkie in-
formacje na temat pracy, umowę i inne praktyczne 
informacje.

6. Otrzymasz login do aplikacji Jupiter, w której możesz 
podpisać cyfrowo swoją umowę.

7. Zaczynasz pracę! 



Kontakt
Możesz ubiegać się o pracę w Agenc-
ji Jupiter na różne sposoby: Możesz 
wysłać maila, możesz zadzwonić lub 
zostawić kontakt do siebie – nasi 
rekruterzy skontaktują się z Tobą i 
przedstawią oferty. Możesz również 
skorzystać z formularza rejestracyj- 
nego, dostępnego na naszej stronie.
Nasze aktualne oferty dostępne są na 
www.jupiterpraca.pl oraz na FB.  
Możesz również wypełnić formularz 
zgłoszeniowy online na naszej stronie 
internetowej.

Do zobaczenia w Holandii 

http://www.jupiterpraca.pl
https://www.facebook.com/jupiterpracawholandii
http://jupiterpraca.pl/zarejestruj-sie/
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