
 

 

 
 
 
 

 

Jeśli jesteś 
jako 

           

Eville and Jon
       
    

Szukamy 
urzędowych kwalifikacji i podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii.

    GWARANTUJEMY:
   ● stałe zatrudnien
   ● pomoc w okresie adaptacyjnym
   ● zakwaterowanie w począ
   ● samochód 
   ● wsparcie finansowe podczas kursu
    
 

  Jeżeli jesteś zainteresowany wyslij nam swoje CV na 
  Wiecej informacji pod polskim numerem telefonu : 

Eville & Jones Ltd, Century House, Thorpe Park, Leeds, LS15 8ZB. Tel: 0113 2840400

PRACA DLA 

Jesteś 
li jesteś Zootechnikiem

jako Weterynaryjny Kontroler Sanitarny
           Eville and Jones jest firmą która speł

Eville and Jones to firma która zatrudnia Urzę
    oraz Weterynaryjnych Kontrolerów Sanitarnych pracujących dla 
      Food Standard Agency 

kontrole 

Szukamy Zootechników
urzędowych kwalifikacji i podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii.

GWARANTUJEMY: 
stałe zatrudnienie  

w okresie adaptacyjnym
erowanie w początkowym okresie po

● samochód i telefon służbowy
wsparcie finansowe podczas kursu

Jeżeli jesteś zainteresowany wyslij nam swoje CV na 
Wiecej informacji pod polskim numerem telefonu : 

Eville & Jones Ltd, Century House, Thorpe Park, Leeds, LS15 8ZB. Tel: 0113 2840400

PRACA DLA ZOOTECHNIKÓW

Jesteś Zootechnikiem
Zootechnikiem i chciałbyś pracować na stanowisku urzę

Weterynaryjny Kontroler Sanitarny
and Jones jest firmą która speł

es to firma która zatrudnia Urzę
oraz Weterynaryjnych Kontrolerów Sanitarnych pracujących dla 

Food Standard Agency czyli agencji odpowiedzi
kontrole nad  bezpieczeństw

 

Zootechników którzy sa zainteresowani zdobyciem 
urzędowych kwalifikacji i podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii.

 

w okresie adaptacyjnym w Wielkiej Brytanii
tkowym okresie po przyjeź

 
wsparcie finansowe podczas kursu 

Jeżeli jesteś zainteresowany wyslij nam swoje CV na 
Wiecej informacji pod polskim numerem telefonu : 

 
 

Eville & Jones Ltd, Century House, Thorpe Park, Leeds, LS15 8ZB. Tel: 0113 2840400

 

ZOOTECHNIKÓW

Zootechnikiem? 
łbyś pracować na stanowisku urzę

Weterynaryjny Kontroler Sanitarny w Wielkiej Brytanii
and Jones jest firmą która spełni twoje oczekiwania.

 
es to firma która zatrudnia Urzędowych Lekarzy Weterynarii 

oraz Weterynaryjnych Kontrolerów Sanitarnych pracujących dla 
czyli agencji odpowiedzi

bezpieczeństwem żywności.

którzy sa zainteresowani zdobyciem 
urzędowych kwalifikacji i podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii.

w Wielkiej Brytanii  
przyjeździe 

Jeżeli jesteś zainteresowany wyslij nam swoje CV na kurs@eandj.co.uk
Wiecej informacji pod polskim numerem telefonu : +48 576961669

Eville & Jones Ltd, Century House, Thorpe Park, Leeds, LS15 8ZB. Tel: 0113 2840400

ZOOTECHNIKÓW 

łbyś pracować na stanowisku urzędowym
w Wielkiej Brytanii, 
twoje oczekiwania. 

dowych Lekarzy Weterynarii     
oraz Weterynaryjnych Kontrolerów Sanitarnych pracujących dla   

czyli agencji odpowiedzialnej za  
em żywności. 

którzy sa zainteresowani zdobyciem 
urzędowych kwalifikacji i podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii. 

kurs@eandj.co.uk
+48 576961669 

Eville & Jones Ltd, Century House, Thorpe Park, Leeds, LS15 8ZB. Tel: 0113 2840400 

dowym 

     
 

 

kurs@eandj.co.uk 


