
WORK IN ALASKA.  
Earn money.  Have fun.  Meet new friends.  Play with fish.

Trident Seafoods Inc.
www.tridentseafoods.com

NAKNEK

Trident Seafoods Inc. jest największą na Alasce przetwórnią ryb, posiadającą kilka lokalizacji. 
Oferujemy krótkoterminowy kontrakt w Naknek (Bristol Bay) z dużą ilością godzin tygodniowo 
(w zależności od ilości ryb) oraz transfer do innej przetwórni po zakończeniu sezonu w Bristol 
Bay. Przez większość sezonu nasza przetwórnia pracuje 24 godziny na dobę.

Czas: 15 czerwiec  - 5 sierpień 
(transfer  najprawdopodobniej do Ketchikan) 

Zarobki:  stawka podstawowa  - $   7.15/h
nadgodziny                - $ 10.73/h

Zakwaterowanie
& wyżywienie: $5/dobę

Odzież robocza: za darmo

Przelot: za darmo z Anchorage do Naknek i z powrotem, jeśli 
satysfakcjonująco zakończony kontrakt

Przeciętna ilość godzin tygodniowo: 80+ (nie jest to ilość gwarantowana). 
W okresie szczytowym pracujemy około 100h tygodniowo.

Questions?  Contact Brian Gannon at bgannon@cetusa.org

Name ______________________________________ Location_______________________

Signed______________________________________Date__________________________

mailto:bgannon@cetusa.org


WORK IN ALASKA.  
Earn money.  Have fun.  Meet new friends.  Play with fish.
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www.tridentseafoods.com

CHIGNIK
Trident Seafoods Inc. jest największą na Alasce przetwórnią ryb, posiadającą kilka lokalizacji. 
Oferujemy krótkoterminowy kontrakt w Chignik z dużą ilością godzin tygodniowo( w zależności od 
ilości ryb) oraz transfer do innej przetwórni po zakończeniu sezonu. Przez większość sezonu 
nasza przetwórnia pracuje 24 godziny na dobę.

Czas: 11 czerwiec  - 15 sierpień (lub do zakończenia sezonu) 

Zarobki:  stawka podstawowa  - $   7.15/h
nadgodziny                - $ 10.73/h

Zakwaterowanie
& wyżywienie: $5/dobę

Odzież robocza: za darmo

Przelot: za darmo z Anchorage do Chignik i z powrotem, jeśli 
satysfakcjonująco zakończony kontrakt

Przeciętna ilość godzin tygodniowo: 80+ (nie jest to ilość 
gwarantowana). W okresie szczytowym pracujemy około 100h 
tygodniowo.

Questions?  Contact Brian Gannon at bgannon@cetusa.org

Name ______________________________________ Location_______________________

Signed______________________________________Date__________________________

mailto:bgannon@cetusa.org


WORK IN ALASKA.  
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SAND POINT
Trident Seafoods Inc. jest największą na Alasce przetwórnią ryb, posiadającą kilka lokalizacji. 
Oferujemy krótkoterminowy kontrakt w Sand Point z dużą ilością godzin tygodniowo( w 
zależności od ilości ryb) oraz transfer do innej przetwórni po zakończeniu sezonu. Przez 
większość sezonu nasza przetwórnia pracuje 24 godziny na dobę.

Czas: 15 czerwiec  - 26 sierpień 

Zarobki:  stawka podstawowa  - $   7.15/h
nadgodziny                - $ 10.73/h

Zakwaterowanie
&wyżywienie: $5/dobę

Odzież robocza: za darmo

Przelot: za darmo z Anchorage do Sand Point i z powrotem, jeśli 
satysfakcjonująco zakończony kontrakt

Przeciętna ilość godzin tygodniowo: 80+ (nie jest to ilość 
gwarantowana). W okresie szczytowym pracujemy około 100h 
tygodniowo.

Questions?  Contact Brian Gannon at bgannon@cetusa.org

Name ______________________________________ Location_______________________

Signed______________________________________Date__________________________

mailto:bgannon@cetusa.org

