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Cine suntem? 
Agenția de Recrutare Jupiter este partenerul certificat și de încredere 
al companiilor olandeze, pentru care caută personal de încredere și 
flexibil. Avem mai mulți ani de experiență în domeniul recrutării. 
Obiectivul nostru este acela de a armoniza așteptările lucrătorilor cu 
cerințele angajatorilor din Țările de Jos. Din anul 1994, recrutăm cu 
succes lucrători, iar contractele lor de muncă sunt întocmite în 
conformitate cu regulamentul ABU CAO. 

 
În Agenția Jupiter, salariile sunt plătite conform Contractului Colectiv de 
Muncă ABU. Plățile se fac săptămânal. Primul salariu va fi virat în a doua 
săptămână de la începerea activității. 

 
Căutăm lucrători pentru următoarele domenii: producție, logistică și 
alimentație. Avem numeroase oferte, pentru diferite posturi. 

 
În domeniul producției și al alimentației vă puteți angaja ca 
lucrător în producție, activitatea constând în ambalarea și sortarea 
mărfurilor. În acest domeniu, avem și alte oferte de locuri de 
muncă, precum operator de utilaje. În domeniul logistic, vă puteți 
angaja ca ambalator, ca descărcător de containere sau ca order 
picker. În acest domeniu, căutăm și lucrători cu calificări 
superioare: 

 
• operatori de motostivuitor 
• șoferi de camion 
• personal administrativ 
• șefi de echipă 

 
Cel mai adesea, căutăm persoane pentru: 

 
• ambalarea fructelor și legumelor - ca ambalator, veți sorta, ambala și 

eticheta produse. 
• descărcarea de containere - activitatea constă în manipularea de cutii. 
• descărcarea de colete din camioane și ambalarea produselor în 

baza comenzii clientului. 



 
 
 
 

Programul de lucru și numărul de ore lucrate pe 
săptămână diferă de la o companie la alta. Orele 
de lucru, programul turelor și numărul de ore sunt 
prezentate pe pagina noastră de internet, pentru 
fiecare ofertă curentă de angajare. La sosirea în 
Olanda, veți afla exact între ce ore veți lucra. Se va 
ține cont de cerințele dvs. privind numărul de ore 
lucrate și programul de lucru. În măsura posibilităților, 
vom alege pentru dvs. compania care vi se 
potrivește cel mai bine. 
Avem și oferte de locuri de muncă pentru perioade 
mai lungi, cu perioadă minimă de lucru de 12 
săptămâni. 

 
 

ÎNDRUMARE ÎN LIMBA POLONĂ 
Un îndrumător vorbitor de limba polonă vă 
va prezenta îndatoririle dvs. Vă va ajuta să 
rezolvați eventualele probleme și veți putea 
oricând să îi cereți un sfat. 

 
SALARIU ÎN CREȘTERE 
La început, veți primi așa-numitul salariu 
„start”. Fiecare companie are propria politică 
de salarizare. Cu cât veți fi mai mult angajat, 
cu atât va fi mai mare salariul dvs. În funcție 
de companie, creșterea salariului se poate 
face după 3 sau 6 luni, eventual, după primul 
an. 

 
PORTALUL AGENȚIEI JUPITER 
Dacă veți colabora cu noi, veți obține 
acces la propriul profil pe portalul digital 
Jupiter. Aici, veți găsi planurile și orele dvs. 
de lucru, informații despre salariu, 
contractul de muncă scanat etc. Prin 
intermediul portalului, veți putea, de 
asemenea, să discutați cu angajații din 
biroul nostru. 

 
CAZAREA ȘI TRANSPORTUL 
Dacă veți colabora cu Jupiter Polska, vă 
vom asigura cazarea și transportul la locul 
de muncă. Dacă veți colabora cu noi, 
vom face totul ca să vă simțiți ca acasă. 



 
 
 

Ce spun despre 
colaborarea cu
 Jupiter 
lucrătorii noștri 

 
 

Veronika, Hortiblue Logistics 

Am ales agenția Jupiter deoarece voiam să mă 
angajez ca operator, iar cei de aici mi-au făcut o 
propunere care a corespuns cu așteptările mele. 
Pentru mine, un plus îl reprezintă faptul că sunt plătită 
săptămânal, vinerea, iar la Hortiblue, activitatea se 
desfășoară într-o atmosferă plăcută și prietenoasă. 
Locuiesc cu niște cunoștințe și toți lucrăm aici de mai 
multă vreme. Am auzit multe despre această agenție, 
dar am vrut să ne convingem singuri, nu să ne luăm 
după ce spun alții. Intuiția nu ne-a trădat, lucrăm aici 
de mai mult timp și îi recomand din toată inima. 

 
Renata, Banken Champignons 

La Jupiter, am ajuns împreună cu soțul meu, când el își 
căuta de lucru ca șofer. Am fost foarte bine primiți. 
Jupiter este o agenție prietenoasă, rezolvă rapid 
problemele, salariile sunt foarte bune. Uneori, se 
întâmplă ca la o anumită companie să fie puține ore 
de lucru sau se întrerupe activitatea, cum se întâmplă 
în producție. Atunci, poți întotdeauna să te duci la o 
altă companie să faci niște bani în plus, iar ăsta e un 
lucru bun. 

 
Kamila, Banken Champignons 

La Jupiter am ajuns cu mult timp în urmă. Mi-am 
căutat mult de muncă, pentru că sunt o femeie în 
vârstă. Cei de la Jupiter s-au hotărât să-mi dea o 



șansă și le sunt recunoscătoare. Am ajuns la o 
companie excelentă, n-am de ce să mă plâng de 
birou, doamnele de acolo sunt foarte drăguțe și 
întotdeauna te ascultă și te ajută. Îi recomand din tot 
sufletul. N-am de ce să mă plâng, mai ales că 
doamnele sunt foarte drăguțe și întotdeauna te 
ascultă și te ajută. Recomand din inimă. 



 
 
 

Procesul de 
recrutare 
1. Aplicați pentru un post (formularul de recrutare este 

disponibil pe www.jupiterpraca.pl) sau contactați 
recrutorii noștri. 

2. După finalizarea procesului de recrutare (dacă 
CV-ul dvs. este acceptat), veți primi un e-mail cu 
un mesaj și un link. Faceți clic pe link și veți putea 
să confirmați sosirea și să stabiliți data sosirii. De 
asemenea, cu același link, veți putea anula 
sosirea. 

3. Veți primi un e-mail cu informații despre ABU - 
Uniunea Generală a Agențiilor de Muncă 
Temporară. Această uniune este formată din 
câteva sute de agenții de plasare a forței de 
muncă și se ocupă cu respectarea legislației 
muncii în Țările de Jos. Agenția Jupiter este 
membră a acestei uniuni. 

4. După sosirea în Țările de Jos, veți fi preluat/ă de un 
coordonator vorbitor de limba polonă, care vă va 
duce la cazare și vă va direcționa către biroul 
nostru. 

5. La biroul Agenției Jupiter, veți primi toate 
informațiile cu privire la locul de muncă, la 
contract, precum și alte informații practice. 

6. Veți primi datele de logare în aplicația Jupiter, în 
care veți putea semna contractul în format digital. 

7. Începeți să lucrați! 



Contact 
 
 

La Agenția Jupiter, puteți aplica 
pentru un loc de muncă în mai multe 
moduri: Puteți trimite un e-mail, ne 
puteți suna sau puteți lăsa datele de 
contact - recrutorii noștri vă vor 
contacta și vă vor prezenta ofertele. 
Puteți utiliza formularul de înregistrare, 
disponibil pe pagina noastră. 
Ofertele noastre curente sunt 
disponibile pe 
www.jupiterpraca.pl și pe FB. 
De asemenea, puteți completa o 
cerere în formularul online, de pe 
pagina noastră de internet. 

 
Ne vedem în Țările de Jos! 

 
aplicați 

aici! 


