
 

 
 

OFERTA PRACY –  HOLANDIA 
Nr. Ref: WBS2242317 

Stanowisko:  MŁODSZY HANDLOWIEC 
Kod ISCO:  5223 
Opis stanowiska  pozyskiwanie i utrzymanie kontaktow z klientami w Polsce 

 monitorowanie rynku sprzedazy produktow mlecznych w Polsce 
 utrzymanie i rozszerzanie istniejącej bazy klientów 
 negocjacje, zamykanie i utrzymywanie umów handlowych 
 bieżąca obserwacja i zmiany w handlu rynkowym, zgłaszanie trendów  

i informowanie o nich 
 raportowanie i tworzenie prognoz 

Liczba etatów: 1 
Miejsce zatrudnienia  Holandia 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  
Status:  

Pracodawca 
Nazwa: 

Farmel  
Adres:  Ecopark 75B, 8305 BJ Emmeloord 
Kraj: 

Holandia 
Tel. 

+31 5 27 63 05 00 
Strona internetowa: 

https://www.farmel.nl/en/ 
Krótki opis działalności 
gospodarczej:  Firma działająca na rynku mleczarskim, posiada 

wieloletnie doświadczenie w zakresie zakupu i 
sprzedaży mleka surowego i nabiałowego oraz 
szerokiego wachlarza produktów mlecznych. 

 
MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Emmelorod, Holandia 

WYMAGANIA 
Wykształcenie: 

niezbędne wykształcenie wyższe ekonomiczne/handlowe 

Doświadczenie zawodowe:  
Wymagane doświadczenie w pracy na stanowisku handlowca (najlepiej - w 
sprzedaży produktów mlecznych), lub w handlu 

Znajomość języków:  Niezbędna bardzo dobra znajomość języka angielskiego (i/lub niemieckiego) 
w mowie i w piśmie - w stopniu umożliwiającym nawiązywanie kontaktów 
handlowych, swobodne prowadzenie rozmów i negocjacji oraz sporządzanie raportów. 
Znajomość j. niderlandzkiego będzie dodatkowym atutem. 

Uprawnienia/ dyplomy Prawo jazdy 
Inne:  Doskonałe umiejętności komunikacje, negocjacyjne i sprzedaży. 
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Zdecydowanie, umiejętność współpracy w grupie jak i samodzielnie, 
dokładność, nastawienie na cel 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 
Wysokość pensji brutto:  Od 2 800 euro brutto/miesiąc (wynagrodzenie bazowe), wzrasta w zależności 

od efektów pracy 
Dodatkowe świadczenia: Bonusy i pieniądze wakacyjne, tzn. 8% kwoty brutto od rocznego zarobku. 

Pracodawca pomaga w znalezieniu zakwaterowania. 
Nazwa firmy, z którą zostanie 
podpisana umowa:  

Farmel  

Rodzaj umowy: Umowa o pracę 
Wymiar czasu pracy Pełen etat 
Czas trwania umowy:  Umowa na czas określony (pierwsza umowa na 8 miesięcy) 
Liczba godzin tygodniowo: 40 

Data rozpoczęcia: Do ustalenia z pracodawcą 

 
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny w języku angielskim  
Z dopiskiem „MŁODSZY HANDLOWIEC HOLANDIA” 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

Angielski  

Do kogo należy wysłać dokumenty: 
Do Asystenta Eures w WUP Kielce 

Gdzie należy wysłać dokumenty: 
I.Rabiej@wup.kielce.pl 

 
ETAPY PROCESU REKRUTACJI 

Pracodawcy  skontaktuje się telefonicznie tylko  z wybranymi kandydatami,  
W kolejnym etapie osoby te odbędą rozmowę telefoniczną w j. angielskim. 

 
WAŻNOŚĆ 

Termin przedkładania podań o pracę  Do odwołania 

Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO ODWOŁANIA 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY - CZECHY  

nr ref. EURES:   10005480743 
 Stanowisko:  

 SZWACZ/ SZWACZKA 
 

 
Kod ISCO:  
 7533 

 

 
Opis stanowiska/ zakres obowiązków: 

 Szycie kamizelek kuloodpornych  

 
Liczba etatów: 5 

 

 
Miejsce zatrudnienia – kraj: Republika Czeska 

 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  
Status:  pracodawca 

Nazwa:  3.BHV, s.r.o.                             IČ  25516051           

Adres: Mlýnská 4916/72a, 586 01 Jihlava 

Kraj: Republika Czeska 

Telefon (z kodem kraju): +420 567 310 434 

E-mail: ivaadamova1@seznam.cz 

Strona internetowa: - 

Krótki opis działalności gospodarczej: 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca na rynku czeskim od roku 1998 r. zajmująca 
się produkcją tkanin i wyrobów włókienniczych, a także odzieży i akcesoriów.  

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: 
 Jihlava 

Kraj: Republika Czeska 

WYMAGANIA 
Wykształcenie:  Bez wymagań 
Doświadczenie zawodowe:  
 

Mile widziane 

Znajomość języków:  Język Poziom 

 Czeski 

 niemiecki 

 Podstawowy 

 podstawowy 

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty: -  
Inne wymagania: - 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 
Wysokość pensji brutto:  11 000 – 18 000 

Wysokość pensji netto: http://www.vypocet.cz/cista-mzda  

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Korona czeska 

Rodzaj stawki wynagrodzenia:  miesięczna - akord 

Premie: 
-  

Dodatkowe świadczenia  
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 Zakwaterowanie: 
nie 

 Wyżywienie: 
nie 

 Podróż: 
nie 

 Inne 
- 

Nazwa firmy, z którą zostanie 
podpisana umowa:  

  3.BHV, s.r.o.   

Rodzaj umowy: umowa o pracę  

 Wymiar czasu pracy pełen etat 

Czas trwania umowy:  czas określony  

 Liczba godzin tygodniowo: 40 

Praca na zmiany: jedna zmiana  

Data rozpoczęcia: od zaraz 

Inne informacje: - 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV  

(w tytule maila proszę dopisać „EURES- Šičky” ) 

Język, w którym muszą być 
sporządzone przedkładane dokumenty: 

czeski lub angielski lub niemiecki 

Do kogo należy wysłać dokumenty: do  pracodawcy 

Gdzie należy wysłać dokumenty: 
 

ivaadamova1@seznam.cz  

Dane teleadresowe doradcy EURES 
lub przedstawiciela pracodawcy: 

Iva Adamová, ivaadamova1@seznam.cz  (kontakt w j. czeskim lub niemieckim) 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 13.03.2017 

Termin przedkładania podań o pracę / zakończenia 
ważności oferty: 

Do odwołania 

 

Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

Urząd Pracy dokłada wszelkich starań, aby oferty pracy będące w zasobach urzędu, były rzetelne i wiarygodne. Ponieważ wszystkie 
oferty pracy pochodzą od osób trzecich Urząd Pracy zastrzega, że odpowiedzialność za ewentualne rozbieżności pomiędzy warunkami pracy 
zaprezentowanymi w niniejszej ofercie a warunkami zaproponowanymi przez potencjalnego pracodawcę ponosi pracodawca. 

 Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. Oznacza to, że 
wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić można wyłącznie w sądzie 
pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się do ewentualnego udzielenia doraźnej 
pomocy (np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ). 

 Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.) informujemy, że 
administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest pracodawca zagraniczny/ 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C,  45-315 Opole   

 Dane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą  przetwarzane i udostępniane publicznym służbom zatrudnienia, 
pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w ramach sieci EURES, na podstawie 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. , poz. 645 z póź. zm.) przez okres konieczny do 
osiągnięcia celu określonego w przedmiotowej ustawie. 

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i prawo ich poprawiania. 

 
OFERTA WAŻNA DO ODWOŁANIA 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 



 

 
 

OFERTA PRACY – BELGIA 
Elektryk dźwigowy 

 
nr ref: 55716352 

Stanowisko:  Elektryk dźwigowy 

Kod ISCO:  7411 

Opis stanowiska Praca w serwisie technicznym przy kontenerach, dźwigach i wozach bramowych. 

Liczba etatów: 1 

Kraj: Belgia 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ 

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej. 

Nazwa: Adecco Personnel Services NV 

Adres:  
Noordkustlaan 16 bus B , 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

Kraj: Belgia 

Telefon (z kodem kraju): 0032027529300 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Flandria 

Kraj: Belgia 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Min licencjat z  mechaniki, elektryki, elektroniki bądź podobne 

Doświadczenie zawodowe:  
 

3 letnie doświadczenia na stanowisku 

Znajomość języków:  Dobra znajomość języka angielskiego 

Inne istotne wymagania: Doświadczenie w mechanice, elektromechanice, elektryce 

Praca samodzielna jak również w zespole. 

Chęć poszerzania wiedzy  

Umiejętność pracy samodzielnej 

Brak lęku wysokości 

Własny samochód i prawo jazdy 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  14 euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Dodatkowe świadczenia:  Dodatek zmianowy, extra bonusy, kursy, szkolenia 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Adecco Personnel Services NV 

Rodzaj umowy: Umowa  o pracę z agencją 
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Wymiar czasu pracy Na pełen etat 

Czas trwania umowy:  Na czas określony z możliwością przedłużenia 

Liczba godzin tygodniowo: 38 godzin 

Zmiany i praca w dni wolne: Brak danych 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem CRANE ELECTRICIAN 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do Agencji oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: International.mobility@adecco.be oraz do wiadomości 
jill.delombaerde@vdab.be 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Jill  Delombaere 
Eures 
VDAB Kortrijk 
Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 

Proces rekrutacji: Rozmowa telefoniczna, test mikrometrem, rozmowa rekrutacyjna 
przez SKYPE, ostateczna decyzja.  

WAŻNOŚĆ  

Termin przedkładania podań o pracę  31.12.2017 

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Personnel Services NV oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

terenie Belgii. UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO 31 grudnia 2017 r. 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY – BELGIA 
Inżynier przemysłowy / projektant 

 
nr ref: 55636258 

 

Stanowisko:  Inżynier przemysłowy / projektant 

Kod ISCO:  7231 

Opis stanowiska Projektowanie maszyn dla przemysłu drzewnego. Projektowanie na podstawie 
otrzymanej specyfikacji.  

Liczba etatów: 1 

Kraj: Belgia 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ 

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej. 

Nazwa: Adecco Personnel Services NV 

Adres:  
Noordkustlaan 16 bus B , 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

Kraj: Belgia 

Telefon (z kodem kraju): 0032027529300 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Flandria 

Kraj: Belgia 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Wyższe – konstruktor maszyn 

Doświadczenie zawodowe:  
 

5 letnie doświadczenia na stanowisku 

Znajomość języków:  Dobra znajomość języka angielskiego. Znajomość języka francuskiego będzie 
dodatkowym atutem. 

Inne istotne wymagania: Dobra znajomość hydrauliki i pneumatyki 

Doświadczenie w pracy z programami ProEngineer i Creo 

Znajomość rysunku technicznego, schematów i symboli spawalniczych 

Chęć poszerzania wiedzy  

Umiejętność pracy samodzielnej 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  13 euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Dodatkowe świadczenia: Bony żywieniowe – 2,23 Euro / dzień, premia roczna, refundacja 
kosztów przejazdu,  kursy, szkolenia 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana Adecco Personnel Services NV 
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umowa:  

Rodzaj umowy: Umowa  o pracę z agencją 

Wymiar czasu pracy Na pełen etat 

Czas trwania umowy:  Na czas określony z możliwością przedłużenia 

Liczba godzin tygodniowo: 38 godzin 

Zmiany i praca w dni wolne: Brak danych 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem MECHANICAL DESIGNER 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do Agencji oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: International.mobility@adecco.be oraz do wiadomości 
jill.delombaerde@vdab.be 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Jill  Delombaere 
Eures 
VDAB Kortrijk 
Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 

Proces rekrutacji: Rozmowa telefoniczna, test mikrometrem, rozmowa rekrutacyjna 
przez SKYPE, ostateczna decyzja.  

WAŻNOŚĆ  

Termin przedkładania podań o pracę  31.12.2017 

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Personnel Services NV oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

terenie Belgii. UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO 31 grudnia 2017 r. 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY – BELGIA 
Konserwator / mechanik maszyn rolniczych 

 
nr ref: 55698875 

Stanowisko:  Konserwator / mechanik maszyn rolniczych 

Kod ISCO:  7233 

Opis stanowiska Konserwacja i naprawa maszyn rolniczych. Spawanie części półautomatem. 

Liczba etatów: 1 

Kraj: Belgia 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ 

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej. 

Nazwa: Adecco Personnel Services NV 

Adres:  
Noordkustlaan 16 bus B , 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

Kraj: Belgia 

Telefon (z kodem kraju): 0032027529300 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Flandria 

Kraj: Belgia 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Kierunkowe mechaniczne 

Doświadczenie zawodowe:  
 

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku 

Znajomość języków:  Dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego 

Inne istotne wymagania: Doświadczenie w mechanice,  

Praca samodzielna jak również w zespole. 

Chęć poszerzania wiedzy  

Dobra kondycja fizyczna 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  13 euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Adecco Personnel Services NV 

Rodzaj umowy: Umowa  o pracę z agencją 

Wymiar czasu pracy Na pełen etat 

Czas trwania umowy:  Na czas określony z możliwością przedłużenia 

 

European Employment Services  
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

    

                 



Liczba godzin tygodniowo: 38 godzin 

Zmiany i praca w dni wolne: Brak danych 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem MAINTENANCE MECHANIC FOR 
AGRICULTURAL MACHINERY 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do Agencji oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: International.mobility@adecco.be oraz do wiadomości 
jill.delombaerde@vdab.be 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Jill  Delombaere 
Eures 
VDAB Kortrijk 
Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 

Proces rekrutacji: Rozmowa telefoniczna, test mikrometrem, rozmowa rekrutacyjna 
przez SKYPE, ostateczna decyzja.  

WAŻNOŚĆ  

Termin przedkładania podań o pracę  31.12.2017 

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Personnel Services NV oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

terenie Belgii. UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO 31 grudnia 2017 r. 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY – BELGIA 
Konserwator urządzeń  

 
nr ref: 55657528 

 

Stanowisko:  Konserwator urządzeń  

Kod ISCO:  7233 

Opis stanowiska Konserwacja parku maszynowego: silniki, przenośniki, linie produkcyjne, 
narzędzia pneumatyczne itp. Zamawianie części do maszyn. Rejestracja pracy w 
odpowiednich programach komputerowych. Ogólna konserwacja posiadanych 
przez firmę maszyn. 

Liczba etatów: 1 

Kraj: Belgia 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ 

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej. 

Nazwa: Adecco Personnel Services NV 

Adres:  
Noordkustlaan 16 bus B , 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

Kraj: Belgia 

Telefon (z kodem kraju): 0032027529300 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Flandria 

Kraj: Belgia 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Kierunkowe z  mechaniki, elektryki, elektroniki bądź podobne 

Doświadczenie zawodowe:  
 

2 – 5  letnie doświadczenie na stanowisku 

Znajomość języków:  Dobra znajomość języka angielskiego, chęć nauki języka niderlandzkiego 

Inne istotne wymagania: Doświadczenie w mechanice, elektromechanice, elektryce 

Praca samodzielna jak również w zespole. 

Chęć poszerzania wiedzy  

Umiejętność pracy samodzielnej 

Chęć pracy zmianowej 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  14,27 euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Dodatkowe świadczenia:  Dodatek zmianowy, extra bonusy, kursy, szkolenia, refundacja 
kosztów transportu. 
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Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Adecco Personnel Services NV 

Rodzaj umowy: Umowa  o pracę z agencją 

Wymiar czasu pracy Na pełen etat 

Czas trwania umowy:  Na czas określony z możliwością przedłużenia 

Liczba godzin tygodniowo: 38 godzin 

Zmiany i praca w dni wolne: Brak danych 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem MAINTENANCE TECHNICIAN 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do Agencji oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: International.mobility@adecco.be oraz do wiadomości 
jill.delombaerde@vdab.be 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Jill  Delombaere 
Eures 
VDAB Kortrijk 
Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 

Proces rekrutacji: Rozmowa telefoniczna, test mikrometrem, rozmowa rekrutacyjna 
przez SKYPE, ostateczna decyzja.  

WAŻNOŚĆ  

Termin przedkładania podań o pracę  31.12.2017 

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Personnel Services NV oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

terenie Belgii. UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO 31 grudnia 2017 r. 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY – BELGIA 
Mechanik  / operator dźwigów 

 
nr ref: 55716368 

Stanowisko:  Mechanik / operator dźwigów  

Kod ISCO:  7231 

Opis stanowiska Konserwacja floty dźwigów – naprawa lub wymiana popsutych części. Szybki 
serwis. Załadunek kontenerów dźwigiem. Pracodawca użytkownik posiada tysiące 
kontenerów, codziennie wysyłanych do odbiorców.  

Liczba etatów: 1 

Kraj: Belgia 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ 

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej. 

Nazwa: Adecco Personnel Services NV 

Adres:  
Noordkustlaan 16 bus B , 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

Kraj: Belgia 

Telefon (z kodem kraju): 0032027529300 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Flandria 

Kraj: Belgia 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: kierunkowe 

Doświadczenie zawodowe:  
 

2 – 5 letnie doświadczenia na stanowisku 

Znajomość języków:  Dobra znajomość języka angielskiego 

Inne istotne wymagania: Dobra znajomość mechaniki  

Doświadczenie w spawaniu elektrodą 

Chęć poszerzania wiedzy  

Umiejętność pracy samodzielnej 

Kandydat nie może posiadać lęku wysokości – dźwigi portowe posiadają 100 m 
wysokości.  

Prawo jazdy i własny samochód 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  14 euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Dodatkowe świadczenia: Dodatek zmianowy, extra bonusy, kursy, szkolenia 
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Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Adecco Personnel Services NV 

Rodzaj umowy: Umowa  o pracę z agencją 

Wymiar czasu pracy Na pełen etat 

Czas trwania umowy:  Na czas określony z możliwością przedłużenia 

Liczba godzin tygodniowo: 38 godzin 

Zmiany i praca w dni wolne: Brak danych 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem CRANE MECHANIC 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do Agencji oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: International.mobility@adecco.be oraz do wiadomości 
jill.delombaerde@vdab.be 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Jill  Delombaere 
Eures 
VDAB Kortrijk 
Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 

Proces rekrutacji: Rozmowa telefoniczna, test mikrometrem, rozmowa rekrutacyjna 
przez SKYPE, ostateczna decyzja.  

WAŻNOŚĆ  

Termin przedkładania podań o pracę  31.12.2017 

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Personnel Services NV oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

terenie Belgii. UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO 31 grudnia 2017 r. 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY – BELGIA 
Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych / chłodniczych 

 
nr ref: 55699762 

 

Stanowisko:  Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych / chłodniczych 

Kod ISCO:  7231 

Opis stanowiska Instalacja urządzeń sanitarnych i centralnego ogrzewania. Konserwacja urządzeń 
klimatyzacyjnych. Kontrola standardów instalowania urządzeń. Instalacja i 
naprawa bojlerów na ciepłą wodę.  

Liczba etatów: 1 

Kraj: Belgia 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ 

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej. 

Nazwa: Adecco Personnel Services NV 

Adres:  
Noordkustlaan 16 bus B , 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

Kraj: Belgia 

Telefon (z kodem kraju): 0032027529300 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Flandria 

Kraj: Belgia 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: kierunkowe 

Doświadczenie zawodowe:  
 

3 letnie doświadczenia na stanowisku 

Znajomość języków:  Dobra znajomość języka angielskiego 

Inne istotne wymagania: Doświadczenie w czytaniu rysunków technicznych.  

Praca samodzielna jak również w zespole. 

Chęć poszerzania wiedzy  

Umiejętność pracy samodzielnej 

 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  13 euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Adecco Personnel Services NV 

Rodzaj umowy: Umowa  o pracę z agencją 
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Wymiar czasu pracy Na pełen etat 

Czas trwania umowy:  Na czas określony z możliwością przedłużenia 

Liczba godzin tygodniowo: 40 godzin 

Zmiany i praca w dni wolne: Brak danych 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem HVAC MECHANIC 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do Agencji oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: International.mobility@adecco.be oraz do wiadomości 
jill.delombaerde@vdab.be 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Jill  Delombaere 
Eures 
VDAB Kortrijk 
Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 

Proces rekrutacji: Rozmowa telefoniczna, test mikrometrem, rozmowa rekrutacyjna 
przez SKYPE, ostateczna decyzja.  

WAŻNOŚĆ  

Termin przedkładania podań o pracę  31.12.2017 

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Personnel Services NV oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

terenie Belgii. UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO 31 grudnia 2017 r. 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY – BELGIA 
Mechanik  wozów bramowych 

 
nr ref: 55714710 

Stanowisko:  Mechanik wozów bramowych 

Kod ISCO:  7231 

Opis stanowiska Konserwacja wozów bramowych. Naprawa systemów elektrycznych, silników, 
hydrauliki itp. Pracodawca użytkownik posiada tysiące kontenerów, codziennie 
wysyłanych do odbiorców.  

Liczba etatów: 1 

Kraj: Belgia 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ 

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej. 

Nazwa: Adecco Personnel Services NV 

Adres:  
Noordkustlaan 16 bus B , 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

Kraj: Belgia 

Telefon (z kodem kraju): 0032027529300 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Flandria 

Kraj: Belgia 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Kierunkowe mechaniczne lub elektryczne  

Doświadczenie zawodowe:  
 

2 – 5 letnie doświadczenia na stanowisku 
Doświadczenie w pracy w porcie mile widziane.  

Znajomość języków:  Dobra znajomość języka angielskiego 

Inne istotne wymagania: Dobra znajomość pneumatyki i hydrauliki  

Umiejętność czytania schematów elektrycznych i hydraulicznych 

Chęć poszerzania wiedzy  

Umiejętność pracy samodzielnej 

Kandydat nie może posiadać lęku wysokości  Prawo jazdy i własny samochód 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  14 euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Dodatkowe świadczenia: Dodatek zmianowy, extra bonusy, kursy, szkolenia 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Adecco Personnel Services NV 
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Rodzaj umowy: Umowa  o pracę z agencją 

Wymiar czasu pracy Na pełen etat 

Czas trwania umowy:  Na czas określony z możliwością przedłużenia 

Liczba godzin tygodniowo: 38 godzin 

Zmiany i praca w dni wolne: Brak danych 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV z numerem referencyjnym oferty 55714710 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do Agencji oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: International.mobility@adecco.be oraz do wiadomości 
jill.delombaerde@vdab.be 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Jill  Delombaere 
Eures 
VDAB Kortrijk 
Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 

Proces rekrutacji: Rozmowa telefoniczna, test mikrometrem, rozmowa rekrutacyjna 
przez SKYPE, ostateczna decyzja.  

WAŻNOŚĆ  

Termin przedkładania podań o pracę  31.12.2017 

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Personnel Services NV oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

terenie Belgii. UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO 31 grudnia 2017 r. 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY - CZECHY  

nr ref. EURES:  10045770760 
 Stanowisko:  

 FIZJOTERAPEUTA 
 

 
Kod ISCO:  
 2283 

 

 
Opis stanowiska/ zakres obowiązków: 

Opieka nad pacjentami i klientami w sieci uzdrowisk, hoteli i ośrodków SPA  

 
Liczba etatów: 3 

 

 
Miejsce zatrudnienia – kraj: Republika Czeska 

 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  
Status:  pracodawca 

Nazwa: Lázně Velké Losiny s.r.o.                               IČ  28561813            

Adres:  Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny  

Kraj: Republika Czeska 

Telefon (z kodem kraju):  - 

E-mail: hr@royalspa.cz   

Strona internetowa:  www.royalspa.cz/  

Krótki opis działalności gospodarczej: 
Firma Lázně Velké Losiny jest częścią sieci rodzinnej Royal Spa, która działa w Republice 
Czeskiej w 4 miejscach - Marienbad, Mariánské Lázně,  Luhačovice,  Lázně Ostrožská Nová Ves  
i uzdrowisko termalne Velké Losiny. 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: 
Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny 

Kraj: Republika Czeska 

WYMAGANIA 
Wykształcenie: wyższe w zawodzie fizjoterapeuta 

Doświadczenie zawodowe:  
 

mile widziana znajomość balneoterapii 

Znajomość języków:  Język Poziom 

 czeski  podstawowy 

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty: -  

Inne wymagania:  rzetelność, odpowiedzialność, staranność, dobre zachowanie i maniery, niekaralność,  dobra 
kondycja zdrowotna  

mile widziana znajomość j. niemieckiego lub rosyjskiego  

 
- wykonywanie zawodu może wymagać uznania kwalifikacji.  
 
Informacje na temat uznawania kwalifikacji: 

http://uok.msmt.cz/uok/ru_detail.php?id=177&dl=cz&flet=&forg=&ftype=&fpg=1&ftxt=Fyzioterapeut 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 
Wysokość pensji brutto:  18 000 -20 000 

Wysokość pensji netto: http://www.vypocet.cz/cista-mzda  

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Korona czeska 

Rodzaj stawki wynagrodzenia:  miesięczna 
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Premie: 
-  

Dodatkowe świadczenia  

 Zakwaterowanie: 
tak - pomoc pracodawcy 

 Wyżywienie: 
tak -  wyżywienie pracownicze  

 Podróż: 
nie 

 Inne 
zniżki pracownicze w  Royal Spa 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Lázně Velké Losiny, s.r.o.,   

Rodzaj umowy: umowa o pracę  

 Wymiar czasu pracy pełen etat 

Czas trwania umowy:  czas określony  1 rok z możliwością przedłużenia  

 Liczba godzin tygodniowo: 40 

Praca na zmiany: elastyczny czas pracy 

Data rozpoczęcia: od zaraz 

Inne informacje: - 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV + list motywacyjny 

(w tytule maila proszę dopisać „EURES- Fyzioterapeut/ka) 

Język, w którym muszą być 
sporządzone przedkładane dokumenty: 

czeski lub angielski lub niemiecki 

Do kogo należy wysłać dokumenty: do  pracodawcy 

Gdzie należy wysłać dokumenty: 
 

hr@royalspa.cz  

Dane teleadresowe doradcy EURES 
lub przedstawiciela pracodawcy: 

Gabriela Křečková  hr@royalspa.cz  (kontakt w j. czeskim lub niemieckim) 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 14.02.2017 

Termin przedkładania podań o pracę / zakończenia 
ważności oferty: 

Do odwołania 

Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

Urząd Pracy dokłada wszelkich starań, aby oferty pracy będące w zasobach urzędu, były rzetelne i wiarygodne. Ponieważ wszystkie oferty pracy pochodzą 
od osób trzecich Urząd Pracy zastrzega, że odpowiedzialność za ewentualne rozbieżności pomiędzy warunkami pracy zaprezentowanymi w niniejszej ofercie a 
warunkami zaproponowanymi przez potencjalnego pracodawcę ponosi pracodawca. 

 Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszelkie roszczenie z 
tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić można wyłącznie w sądzie pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach 
losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się do ewentualnego udzielenia doraźnej pomocy (np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ). 

 Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.) informujemy, że administratorem 
danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest pracodawca zagraniczny/ Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. 
Głogowska 25C,  45-315 Opole   

 Dane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą  przetwarzane i udostępniane publicznym służbom zatrudnienia, pracodawcom lub 
podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w ramach sieci EURES, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. , poz. 645 z póź. zm.) przez okres konieczny do osiągnięcia celu określonego w przedmiotowej 
ustawie. 

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i prawo ich poprawiania. 

 
OFERTA WAŻNA DO ODWOŁANIA 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY – SZWECJA 
Nr ref. EURES: 4903553 

 
LAKIERNIK SAMOCHODOWY ORAZ POMOCNIK LAKIERNIKA  

 
Kod ISCO:  7132 
Liczba etatów: 8-10 
Opis stanowiska/zakres obowiązków: Wykonywanie zadań lakiernika samochodowego oraz przygotowywanie 

samochodów przed malowaniem (tynkowanie, szlifowanie, stosowanie 
podkładów). Wykonywanie prac  przy różnego rodzaju samochodach w tym 
również przy samochodach luksusowych. 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Szwecja 
 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  
Status:  Pracodawca 
Nazwa: Mose Freyer 
Adres: Linderödsvägen 382, 29891 Tollarp 
Kraj: Szwecja 
Tel.: +46 44320031   os. do kontaktu: Mose Freyer 
E-mail: mose@moses.se 
Krótki opis działalności gospodarcze:  Moses Bil & Lack Tollarp AB Claims Center położony jest na południe od 

Kristianstad. Wykonuje prace na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych, 
firm i osób prywatnych. Obecnie firma zatrudnia 35 pracowników, zajmuje 
się pełnym serwisem samochodowym w tym naprawami nadwozia                  
i malowaniem. Moses Bil & Lack jest upoważniony do wykonywania napraw 
przez Volkswagen, Skoda i Seat, ale również obsługuje naprawy innych 
marek. Są szczególnie dumni, że zlecono im  przygotowanie i malowanie 
luksusowych samochodów z Koenigsegg, ich dumy narodowej. 

 
MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Szwecja 
 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Preferowani będą pracownicy odznaczający się dużym doświadczeniem        
w zawodzie niż formalnym wykształceniem. 

Doświadczenie zawodowe:  
 

Co najmniej 1 rok doświadczenia w zawodzie. 
Wysoki poziom precyzji w wykonywaniu powierzonej pracy 
 

Znajomość języków:  Komunikatywna znajomość jęz. angielskiego. 

Kwalifikacje: Prawo jazdy kat. B 

Inne wymagania: - doświadczony pracownik z talentem do lakierowania trudnych elementów, 
- odporność na sytuacje stresowe 

 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji netto:  Min. 1950 EUR/m-c 
Rodzaj umowy: Umowa na czas nieokreślony  

Praca na pełen etat, 40 godz./tyg. 
Data rozpoczęcia: Do uzgodnienia z pracodawcą 

 
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty CV i list motywacyjny w języku angielskim 
Gdzie należy wysłać dokumenty: Dokumenty aplikacyjne należy przesłać do pracodawcy na adres: 

 
mose@moses.se  
 
W tytule maila proszę wpisać „Car painters” 
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WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 07.02.2017 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

Do odwołania 

 
Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

 
UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to,  
że wszystkie roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do 
odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani 
reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert 
pracy zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę 
trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy  
i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym 
pracodawcom zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone 
przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO ODWOŁANIA 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY - CZECHY  
nr ref. EURES: 11812390729 

 Stanowisko:  
 LEKARZ ZE SPECJALIZACJĄ W PSYCHIATRII 

 
Kod ISCO:  
 2212 

 
Opis stanowiska/ zakres obowiązków: 

opieka nad dorosłymi pacjentami  w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Pradze 

 
Liczba etatów: 1 

 
Miejsce zatrudnienia – kraj: Republika Czeska 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  
Status:  Pracodawca 
Nazwa: CLINTRIAL s.r.o.,            IČ 27223922 

Adres: Počernická 1427/16, Strašnice, 100 00 Praha 10,  

Kraj: Republika Czeska 
Telefon (z kodem kraju): 00420 420601304484 

E-mail: 
d.steindl@clinterap.cz 

Strona internetowa: 
www.clintrial.cz 

Krótki opis działalności gospodarczej: 
Niepubliczne centrum lecznicze działające w następujących obszarach psychiatria,  
neurologia, diabetologia, gastroenterologia, kardiologia, hematologia, pneumonologia, 
flebologia, dermatologia, reumatologia 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: 
Praha Strašnice 

Kraj: Republika Czeska 

WYMAGANIA 
Wykształcenie: wyższe medyczne 
Doświadczenie zawodowe:  
 

tak 

Znajomość języków:  Język Poziom 

 czeski  dobry (B2) 

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty: prawo jazdy kat B 
Inne istotne wymagania: 

- wykonywanie zawodu może wymagać uznania kwalifikacji.  
 
Informacje na temat uznawania kwalifikacji: 
http://uok.msmt.cz/uok/ru_detail.php?id=163&dl=cz&flet=L&forg=0&ftype=0&fpg=1&ftxt= 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 
Wysokość pensji brutto:  od 42 922 

Wysokość pensji netto: http://www.vypocet.cz/cista-mzda  

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Korona czeska 

Rodzaj stawki wynagrodzenia:  miesięczna 

Premie: 
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Dodatkowe świadczenia  

 Zakwaterowanie: 
tak 

 Wyżywienie: 
nie  

 Podróż: 
nie 

 inne 
pomoc pracodawcy w procesie uznania kwalifikacji oraz w adaptacji na terenie 
Czech 

Nazwa firmy, z którą zostanie 
podpisana umowa:  

CLINTRIAL s.r.o.,             

Rodzaj umowy: umowa o pracę  

 Wymiar czasu pracy Pełen etat 

Czas trwania umowy:  czas określony  

 Liczba godzin tygodniowo: 40 

Praca na zmiany:  b.d. 

Data rozpoczęcia: od zaraz 

Inne informacje: - 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV  

(w tytule maila proszę dopisać „EURES- Lékař se specializaci v oboru psychiatrie ”) 

Język, w którym muszą być 
sporządzone przedkładane dokumenty: 

czeski, angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: do  pracodawcy 

Gdzie należy wysłać dokumenty: 
 

d.steindl@clinterap.cz   

Dane teleadresowe doradcy EURES 
lub przedstawiciela pracodawcy: 

David Steindl, d.steindl@clinterap.cz , 00420 420601304484 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 03.02.2017 

Termin przedkładania podań o pracę / zakończenia 
ważności oferty: 

Do odwołania 

Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

 

Urząd Pracy dokłada wszelkich starań, aby oferty pracy będące w zasobach urzędu, były rzetelne i wiarygodne. Ponieważ wszystkie 
oferty pracy pochodzą od osób trzecich Urząd Pracy zastrzega, że odpowiedzialność za ewentualne rozbieżności pomiędzy warunkami pracy 
zaprezentowanymi w niniejszej ofercie a warunkami zaproponowanymi przez potencjalnego pracodawcę ponosi pracodawca. 

 Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. Oznacza to, że 
wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić można wyłącznie w sądzie 
pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się do ewentualnego udzielenia doraźnej 
pomocy (np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ). 

 Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.) informujemy, że 
administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest pracodawca zagraniczny/ 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C,  45-315 Opole   

 Dane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą  przetwarzane i udostępniane publicznym służbom zatrudnienia, 
pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w ramach sieci EURES, na podstawie 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. , poz. 645 z póź. zm.) przez okres konieczny do 
osiągnięcia celu określonego w przedmiotowej ustawie. 

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i prawo ich poprawiania. 
OFERTA WAŻNA DO ODWOŁANIA 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 



 

 
 

OFERTA PRACY - NIEMCY 

nr ref. EURES: 10000-1130391775-S 
 Stanowisko:  

 ELEKTRYK / ELEKTROINSTALATOR / MONTER 

 Kod ISCO:  
 

7411 

 
Opis stanowiska/ zakres obowiązków:  montaż instalacji elektrycznych (przemysłowych i budowlanych, 

 przeciąganie okablowania oraz układanie tras kablowych, 

 wykonywanie prac instalacyjnych i przyłączeniowych.  
 

Liczba etatów: 3 
 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  
Status:  Agencja pracy tymczasowej 

Nazwa: PROFITEC GmbH 

Adres: Bernburger Str. 24  , 06108 Halle (Saale)< Sachsen – Anhalt> 

Kraj: Niemcy 

Telefon (z kodem kraju): 00 49 345 239692-16 

E-mail: m.graczyk-zatorska@profitec-jobs.de 

Strona internetowa: http://www.profitec-jobs.de 

Krótki opis działalności gospodarczej: 
Agencja pracy tymczasowej. Od ponad 25 lat współpracuje z  małymi i średnimi firmami, a 
także przedsiębiorstwami  regionalnymi i krajowymi. 
 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Wykonywanie prac dla klientów firmy Profitec GmbH.  
Różne lokalizacje na terenie Niemiec. 

Kraj: Niemcy 

WYMAGANIA 
Wykształcenie: zawodowe kierunkowe – elektryk lub pokrewne 

Doświadczenie zawodowe:  
 

wymagane na stanowisku elektryka 

Znajomość języków:  Język Poziom 

 niemiecki  komunikatywny min. A2 

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty: 
Prawo jazdy kat. B 

Inne istotne wymagania: 
mile widziany własny samochód do dojazdów do pracy 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 
Wysokość pensji brutto:  od 11,50 + dieta 

Wysokość pensji netto: http://www.brutto-netto-rechner.info 

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Euro 

Rodzaj stawki wynagrodzenia:  godzinowa 

Premie: Tak  

Dodatkowe świadczenia  

 zakwaterowanie: Pracodawca pomaga w znalezieniu zakwaterowania, załatwieniu formalności związanych z 
pobytemi podjęciem pracy. 
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 wyżywienie: We własnym zakresie 

 podróż: We własnym zakresie  

 inne pracodawca zabezpiecza bezpłatnie ubranie robocze, oraz środki ochrony osobistej. 

Wynagrodzenie zgodne z taryfikatorami iGZ / DGB (Izba branżowa zrzeszająca agencje 
pracy tymczasowej w Niemczech / Niemieckie Zrzeszenie Związków Zawodowych) 
stosownie do posiadanych kwalifikacji oraz nieopodatkowana dieta za godzinę roboczą. 

Możliwe dodatki za pracę w nadgodzinach, w niedziele i święta. 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Profitec GmbH 

Rodzaj umowy: umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej 

 Wymiar czasu pracy pełen etat 

Czas trwania umowy:  nieokreślony  

 Liczba godzin tygodniowo: 35 

Praca na zmiany: możliwa praca na zmiany. 

Data rozpoczęcia: od zaraz 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV + skan uprawnień SEP 
w temacie maila należy dodać :  

EURES- „Elektriker (Elektroinstallateur)”- 10000-1130391775-S 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

niemiecki lub polski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: do agencji 

Gdzie należy wysłać dokumenty: 
 

m.graczyk-zatorska@profitec-jobs.de 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Więcej informacji udziela p. Magdalena Zatorska, 
tel.: 00 49 345 239692-16, e-mail: m.graczyk-zatorska@profitec-jobs.de 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 27.01.2017 

Termin przedkładania podań o pracę / zakończenia 
ważności oferty: 

Do odwołania 

Agencja pracy tymczasowej Profitec GmbH oświadczyła,  
że prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Niemczech 

Publiczne służby zatrudnienia w Niemczech nie posiadają uprawnień do potwierdzenia legalności działania  
Profitec GmbH 

Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

Urząd Pracy dokłada wszelkich starań, aby oferty pracy będące w zasobach urzędu, były rzetelne i wiarygodne. Ponieważ wszystkie 
oferty pracy pochodzą od osób trzecich Urząd Pracy zastrzega, że odpowiedzialność za ewentualne rozbieżności pomiędzy warunkami pracy 
zaprezentowanymi w niniejszej ofercie a warunkami zaproponowanymi przez potencjalnego pracodawcę ponosi pracodawca. 

 Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. Oznacza to, że 
wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić można wyłącznie w sądzie 
pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się do ewentualnego udzielenia doraźnej 
pomocy (np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ). 

 Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.) informujemy, że 
administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest pracodawca zagraniczny/ 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C,  45-315 Opole   

 Dane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą  przetwarzane i udostępniane publicznym służbom zatrudnienia, 
pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w ramach sieci EURES, na podstawie 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. , poz. 645 ze zm.) przez okres konieczny do 
osiągnięcia celu określonego w przedmiotowej ustawie. 

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i prawo ich poprawiania. 

OFERTA WAŻNA DO ODWOŁANIA 
 

Więcej ofert pracy za granicą: 
www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 



 

 
 

OFERTA PRACY - NIEMCY 

nr ref. EURES: 10000-1150290139-S 
 Stanowisko:  

 
MONTER INSTALACJI SANITARNYCH, GRZEWCZYCH I KLIMATYZACYJNYCH  - 
HYDRAULIK 

 
Kod ISCO:  
 

7126 

 
Opis stanowiska/ zakres obowiązków:  montaż i naprawa instalacji wodnych, gazowych i grzewczych, 

 renowacja starych instalacji, 

 biały montaż, 

 sprawdzanie poprawności instalacji, 

 budowa klimatyzacji, 

 
 

Liczba etatów: 3 
 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy 
 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Agencja pracy tymczasowej 

Nazwa: PROFITEC GmbH 

Adres: Bernburger Str. 24  , 06108 Halle (Saale)< Sachsen – Anhalt> 

Kraj: Niemcy 

Telefon (z kodem kraju): 00 49 345 239692-16,  

E-mail: m.graczyk-zatorska@profitec-jobs.de 

Strona internetowa: http://www.profitec-jobs.de 

Krótki opis działalności gospodarczej: 
Agencja pracy tymczasowej. Od ponad 25 lat współpracuje z  małymi i średnimi firmami, a 
także przedsiębiorstwami  regionalnymi i krajowymi. 
 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Wykonywanie prac dla klientów firmy Profitec GmbH. Różne lokalizacje na terenie Niemiec. 

Kraj: Niemcy 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: zawodowe kierunkowe w kierunku hydraulik lub pokrewne 

Doświadczenie zawodowe:  
 

wymaganew zawodzie 

Znajomość języków:  Język Poziom 

 niemiecki  komunikatywny min. A2 

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty: 
Prawo jazdy kat. B 

Inne istotne wymagania: 
mile widziany własny samochód do dojazdów do pracy 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  od 11,50 + dieta 

Wysokość pensji netto: http://www.brutto-netto-rechner.info 

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Euro 

Rodzaj stawki wynagrodzenia:  godzinowa 

Premie: Tak  

Dodatkowe świadczenia  

 zakwaterowanie: Pracodawca pomaga w znalezieniu zakwaterowania, załatwieniu formalności związanych z 
pobytem  i podjęciem pracy. 
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 wyżywienie: We własnym zakresie 

 podróż: We własnym zakresie  

 inne pracodawca zabezpiecza bezpłatnie ubranie robocze, oraz środki ochrony osobistej. 

Wynagrodzenie zgodne z taryfikatorami iGZ / DGB (Izba branżowa zrzeszająca agencje 
pracy tymczasowej w Niemczech / Niemieckie Zrzeszenie Związków Zawodowych) 
stosownie do posiadanych kwalifikacji oraz nieopodatkowana dieta za godzinę roboczą. 

Możliwe dodatki za pracę w nadgodzinach, w niedziele i święta. 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Profitec GmbH 

Rodzaj umowy: umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej 

 Wymiar czasu pracy Pełen etat 

Czas trwania umowy:  nieokreślony  

 Liczba godzin tygodniowo: 35 

Praca na zmiany: Możliwa praca na zmiany. 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV + skany uprawnień 
w temacie maila należy dodać :  

EURES- „Gas- undWasserinstallateur/in”- 10000-1150290139-S 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

niemiecki lub polski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: do agencji 

Gdzie należy wysłać dokumenty: 
 

m.graczyk-zatorska@profitec-jobs.de 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Więcej informacji udziela p. Magdalena Zatorska, 
tel.: 00 49 345 239692-16, e-mail: m.graczyk-zatorska@profitec-jobs.de 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 27.01.2017 

Termin przedkładania podań o pracę / zakończenia 
ważności oferty: 

Do odwołania 

Agencja pracy tymczasowej Profitec GmbH oświadczyła,  
że prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Niemczech 

Publiczne służby zatrudnienia w Niemczech nie posiadają uprawnień do potwierdzenia legalności działania  
Profitec GmbH 

Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

Urząd Pracy dokłada wszelkich starań, aby oferty pracy będące w zasobach urzędu, były rzetelne i wiarygodne. Ponieważ wszystkie 
oferty pracy pochodzą od osób trzecich Urząd Pracy zastrzega, że odpowiedzialność za ewentualne rozbieżności pomiędzy warunkami pracy 
zaprezentowanymi w niniejszej ofercie a warunkami zaproponowanymi przez potencjalnego pracodawcę ponosi pracodawca. 

 Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. Oznacza to, że 
wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić można wyłącznie w sądzie 
pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się do ewentualnego udzielenia doraźnej 
pomocy (np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ). 

 Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.) informujemy, że 
administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest pracodawca zagraniczny/ 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C,  45-315 Opole   

 Dane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą  przetwarzane i udostępniane publicznym służbom zatrudnienia, 
pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w ramach sieci EURES, na podstawie 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. , poz. 645 ze zm.) przez okres konieczny do 
osiągnięcia celu określonego w przedmiotowej ustawie. 

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i prawo ich poprawiania. 

OFERTA WAŻNA DO ODWOŁANIA 
 

Więcej ofert pracy za granicą: 
www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 



 

 
 

OFERTA PRACY - NIEMCY 

nr ref. EURES: 10000-1128885804-S 
 Stanowisko:  MONTER INSTALACJI GRZEWCZYCH  

(CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI) 

 
Kod ISCO:  
 

7126 

 
Opis stanowiska/ zakres obowiązków:  instalacja wentylacji, klimatyzacji oraz układów wydechowych/odsysaczy 

 nadawanie blachom odpowiedniego kształtu poprzez falzowanie, zginanie, 

okantowanie itp., 

 spawanie, lutowanie, składanie kanałów wentylacyjnych, 

 instalacja, podłączanie i regulacja grzejników, wentylatorów,nawilżaczy, 

 podłączanie technicznych urządzeń wentylacyjnych 
 

Liczba etatów: 3 
 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy 

 
 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Agencja pracy tymczasowej 
Nazwa: PROFITEC GmbH 

Adres: Bernburger Str. 24  , 06108 Halle (Saale)< Sachsen – Anhalt> 

Kraj: Niemcy 
Telefon (z kodem kraju): 00 49 345 239692-16,  

E-mail: m.graczyk-zatorska@profitec-jobs.de 

Strona internetowa: http://www.profitec-jobs.de 

Krótki opis działalności gospodarczej: 
Agencja pracy tymczasowej. Od ponad 25 lat współpracuje z  małymi i średnimi 
firmami, a także przedsiębiorstwami  regionalnymi i krajowymi. 
 

 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Wykonywanie prac dla klientów firmy Profitec GmbH.  
Różne lokalizacje na terenie Niemiec. 

Kraj: Niemcy 

 

WYMAGANIA 
Wykształcenie: zawodowe kierunkowe lub pokrewne 
Doświadczenie zawodowe:  
 

wymaganew zawodzie 

Znajomość języków:  Język Poziom 

 niemiecki  komunikatywny min. A2 

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty: 
Prawo jazdy kat. B 

Inne istotne wymagania: 
mile widziany własny samochód do dojazdów do pracy 
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WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 
Wysokość pensji brutto:  od 11,50 + dieta 

Wysokość pensji netto: http://www.brutto-netto-rechner.info 

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Euro 

Rodzaj stawki wynagrodzenia:  godzinowa 

Premie: Tak  

Dodatkowe świadczenia  

 zakwaterowanie: Pracodawca pomaga w znalezieniu zakwaterowania, załatwieniu formalności 
związanych z pobytem  i podjęciem pracy. 

 wyżywienie: We własnym zakresie 

 podróż: We własnym zakresie  

 inne pracodawca zabezpiecza bezpłatnie ubranie robocze, oraz środki ochrony 
osobistej. 

Wynagrodzenie zgodne z taryfikatorami iGZ / DGB (Izba branżowa zrzeszająca 
agencje pracy tymczasowej w Niemczech / Niemieckie Zrzeszenie Związków 
Zawodowych) stosownie do posiadanych kwalifikacji oraz nieopodatkowana dieta 
za godzinę roboczą. 

Możliwe dodatki za pracę w nadgodzinach, w niedziele i święta. 

Nazwa firmy, z którą zostanie 
podpisana umowa:  

Profitec GmbH 

Rodzaj umowy: umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej 

 Wymiar czasu pracy pełen etat 

Czas trwania umowy:  nieokreślony  

 Liczba godzin tygodniowo: 35 

Praca na zmiany: możliwa praca na zmiany. 

Data rozpoczęcia: od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV + skany uprawnień 
w temacie maila należy dodać :  

EURES- „Heizungsbauer” - 10000-1128885804-S 

Język, w którym muszą być 
sporządzone przedkładane dokumenty: 

niemiecki lub polski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: do agencji 

Gdzie należy wysłać dokumenty: 
 

m.graczyk-zatorska@profitec-jobs.de 

Dane teleadresowe doradcy EURES 
lub przedstawiciela pracodawcy: 

Więcej informacji udziela p. Magdalena Zatorska, 
tel.: 00 49 345 239692-16, e-mail: m.graczyk-zatorska@profitec-jobs.de 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 27.01.2017 

Termin przedkładania podań o pracę / zakończenia 
ważności oferty: 

Do odwołania 

 

Agencja pracy tymczasowej Profitec GmbH oświadczyła,  
że prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Niemczech 



Publiczne służby zatrudnienia w Niemczech nie posiadają uprawnień do potwierdzenia legalności działania  
Profitec GmbH 

Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Urząd Pracy dokłada wszelkich starań, aby oferty pracy będące w zasobach urzędu, były rzetelne i wiarygodne. Ponieważ 
wszystkie oferty pracy pochodzą od osób trzecich Urząd Pracy zastrzega, że odpowiedzialność za ewentualne rozbieżności pomiędzy 
warunkami pracy zaprezentowanymi w niniejszej ofercie a warunkami zaproponowanymi przez potencjalnego pracodawcę ponosi 
pracodawca. 

 Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. 
Oznacza to, że wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić 
można wyłącznie w sądzie pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się 
do ewentualnego udzielenia doraźnej pomocy (np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ). 

 Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.) 
informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest 
pracodawca zagraniczny/ Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C,  45-315 Opole   

 Dane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą  przetwarzane i udostępniane publicznym służbom 
zatrudnienia, pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w ramach 
sieci EURES, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. , 
poz. 645 ze zm.) przez okres konieczny do osiągnięcia celu określonego w przedmiotowej ustawie. 

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i prawo ich poprawiania. 

 
OFERTA WAŻNA DO ODWOŁANIA 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY - NIEMCY 

nr ref. EURES: 10000-1141733632-S 
 Stanowisko:  

TOKARZ CNC / FREZER 

 
Kod ISCO:  
 

7223 

 
Opis stanowiska/ zakres obowiązków:  obsługa automatów tokarskich/frezarek, 

 wykonywanie narzędzi, 

 możliwe drobne korekty programu, 

 pozostałe czynności właściwe dla profesji. 
 

Liczba etatów: 3 
 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy 

 
 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Agencja pracy tymczasowej 
Nazwa: PROFITEC GmbH 

Adres: Bernburger Str. 24  , 06108 Halle (Saale)< Sachsen – Anhalt> 

Kraj: Niemcy 
Telefon (z kodem kraju): 00 49 345 239692-16,  

E-mail: m.graczyk-zatorska@profitec-jobs.de 

Strona internetowa: http://www.profitec-jobs.de 

Krótki opis działalności gospodarczej: 
Agencja pracy tymczasowej. Od ponad 25 lat współpracuje z  małymi i średnimi 
firmami, a także przedsiębiorstwami  regionalnymi i krajowymi. 
 

 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Wykonywanie prac dla klientów firmy Profitec GmbH.  
Różne lokalizacje na terenie Niemiec. 

Kraj: Niemcy 

 

WYMAGANIA 
Wykształcenie: zawodowe kierunku tokarz lub pokrewne 
Doświadczenie zawodowe:  
 

wymaganew zawodzie 

Znajomość języków:  Język Poziom 

 niemiecki  komunikatywny min. A2 

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty: 
Prawo jazdy kat. B 

Inne istotne wymagania: 
mile widziany własny samochód do dojazdów do pracy 
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WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 
Wysokość pensji brutto:  od 11,50 + dieta 

Wysokość pensji netto: http://www.brutto-netto-rechner.info 

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Euro 

Rodzaj stawki wynagrodzenia:  godzinowa 

Premie: Tak  

Dodatkowe świadczenia  

 zakwaterowanie: Pracodawca pomaga w znalezieniu zakwaterowania, załatwieniu formalności 
związanych z pobytem  i podjęciem pracy. 

 wyżywienie: We własnym zakresie 

 podróż: We własnym zakresie  

 inne pracodawca zabezpiecza bezpłatnie ubranie robocze, oraz środki ochrony 
osobistej. 

Wynagrodzenie zgodne z taryfikatorami iGZ / DGB (Izba branżowa zrzeszająca 
agencje pracy tymczasowej w Niemczech / Niemieckie Zrzeszenie Związków 
Zawodowych) stosownie do posiadanych kwalifikacji oraz nieopodatkowana dieta 
za godzinę roboczą. 

Możliwe dodatki za pracę w nadgodzinach, w niedziele i święta. 

Nazwa firmy, z którą zostanie 
podpisana umowa:  

Profitec GmbH 

Rodzaj umowy: umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej 

 Wymiar czasu pracy Pełen etat 

Czas trwania umowy:  nieokreślony  

 Liczba godzin tygodniowo: 35 

Praca na zmiany: Możliwa praca na zmiany. 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV + skany uprawnień 
w temacie maila należy dodać :  

EURES- „CNC Dreher/ Fräser” - 10000-1141733632-S 

Język, w którym muszą być 
sporządzone przedkładane dokumenty: 

niemiecki lub polski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: do agencji 

Gdzie należy wysłać dokumenty: 
 

m.graczyk-zatorska@profitec-jobs.de 

Dane teleadresowe doradcy EURES 
lub przedstawiciela pracodawcy: 

Więcej informacji udziela p. Magdalena Zatorska, 
tel.: 00 49 345 239692-16, e-mail: m.graczyk-zatorska@profitec-jobs.de 

 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 27.01.2017 

Termin przedkładania podań o pracę / zakończenia 
ważności oferty: 

Do odwołania 

 

Agencja pracy tymczasowej Profitec GmbH oświadczyła,  
że prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Niemczech 



Publiczne służby zatrudnienia w Niemczech nie posiadają uprawnień do potwierdzenia legalności działania  
Profitec GmbH 

Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Urząd Pracy dokłada wszelkich starań, aby oferty pracy będące w zasobach urzędu, były rzetelne i wiarygodne. Ponieważ 
wszystkie oferty pracy pochodzą od osób trzecich Urząd Pracy zastrzega, że odpowiedzialność za ewentualne rozbieżności pomiędzy 
warunkami pracy zaprezentowanymi w niniejszej ofercie a warunkami zaproponowanymi przez potencjalnego pracodawcę ponosi 
pracodawca. 

 Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. 
Oznacza to, że wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić 
można wyłącznie w sądzie pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się 
do ewentualnego udzielenia doraźnej pomocy (np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ). 

 Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.) 
informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest 
pracodawca zagraniczny/ Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C,  45-315 Opole   

 Dane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą  przetwarzane i udostępniane publicznym służbom 
zatrudnienia, pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w ramach 
sieci EURES, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. , 
poz. 645 ze zm.) przez okres konieczny do osiągnięcia celu określonego w przedmiotowej ustawie. 

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i prawo ich poprawiania. 

 
OFERTA WAŻNA DO ODWOŁANIA 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY - NIEMCY 

nr ref. EURES: 10000-1129478169-S 
 Stanowisko:  

 ELEKTRYK PRZEMYSŁOWY 

 
Kod ISCO:  
 

7412 

 
Opis stanowiska/ zakres obowiązków:  instalowanie urządzeń i komponentów do kompleksowego połączenia układów 

automatyki, 

 produkcja łączy elektrycznych, 

 budowa/montaż szaf sterowniczych, 

 pozostałe czynności właściwe dla profesji. 
 

Liczba etatów: 3 
 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy 

 
 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Agencja pracy tymczasowej 
Nazwa: PROFITEC GmbH 

Adres: Bernburger Str. 24  , 06108 Halle (Saale)< Sachsen – Anhalt> 

Kraj: Niemcy 
Telefon (z kodem kraju): 00 49 345 239692-16,  

E-mail: m.graczyk-zatorska@profitec-jobs.de 

Strona internetowa: http://www.profitec-jobs.de 

Krótki opis działalności gospodarczej: 
Agencja pracy tymczasowej. Od ponad 25 lat współpracuje z  małymi i średnimi 
firmami, a także przedsiębiorstwami  regionalnymi i krajowymi. 
 

 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Wykonywanie prac dla klientów firmy Profitec GmbH.  
Różne lokalizacje na terenie Niemiec. 

Kraj: Niemcy 

 

WYMAGANIA 
Wykształcenie: zawodowe kierunkowe -  elektryk lub pokrewne 
Doświadczenie zawodowe:  
 

wymagane w zawodzie 

Znajomość języków:  Język Poziom 

 niemiecki  komunikatywny min. A2 

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty: 
Prawo jazdy kat. B 

Inne istotne wymagania: 
mile widziany własny samochód do dojazdów do pracy 
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WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 
Wysokość pensji brutto:  od 11,50 + dieta 

Wysokość pensji netto: http://www.brutto-netto-rechner.info 

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Euro 

Rodzaj stawki wynagrodzenia:  godzinowa 

Premie: Tak  

Dodatkowe świadczenia  

 zakwaterowanie: Pracodawca pomaga w znalezieniu zakwaterowania, załatwieniu formalności 
związanych z pobytem  i podjęciem pracy. 

 wyżywienie: We własnym zakresie 

 podróż: We własnym zakresie  

 inne pracodawca zabezpiecza bezpłatnie ubranie robocze, oraz środki ochrony 
osobistej. 

Wynagrodzenie zgodne z taryfikatorami iGZ / DGB (Izba branżowa zrzeszająca 
agencje pracy tymczasowej w Niemczech / Niemieckie Zrzeszenie Związków 
Zawodowych) stosownie do posiadanych kwalifikacji oraz nieopodatkowana dieta 
za godzinę roboczą. 

Możliwe dodatki za pracę w nadgodzinach, w niedziele i święta. 

Nazwa firmy, z którą zostanie 
podpisana umowa:  

Profitec GmbH 

Rodzaj umowy: umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej 

 Wymiar czasu pracy pełen etat 

Czas trwania umowy:  nieokreślony  

 Liczba godzin tygodniowo: 35 

Praca na zmiany: możliwa praca na zmiany. 

Data rozpoczęcia: od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV + skan uprawnień SEP 

w temacie maila należy dodać :  
EURES- „Elektriker” - 10000-1129478169-S 

Język, w którym muszą być 
sporządzone przedkładane dokumenty: 

niemiecki lub polski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: do agencji 

Gdzie należy wysłać dokumenty: 
 

m.graczyk-zatorska@profitec-jobs.de 

Dane teleadresowe doradcy EURES 
lub przedstawiciela pracodawcy: 

Więcej informacji udziela p. Magdalena Zatorska, 
tel.: 00 49 345 239692-16, e-mail: m.graczyk-zatorska@profitec-jobs.de 

 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 27.01.2017 

Termin przedkładania podań o pracę / zakończenia 
ważności oferty: 

Do odwołania 

 

Agencja pracy tymczasowej Profitec GmbH oświadczyła,  
że prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Niemczech 



Publiczne służby zatrudnienia w Niemczech nie posiadają uprawnień do potwierdzenia legalności działania  
Profitec GmbH 

Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Urząd Pracy dokłada wszelkich starań, aby oferty pracy będące w zasobach urzędu, były rzetelne i wiarygodne. Ponieważ 
wszystkie oferty pracy pochodzą od osób trzecich Urząd Pracy zastrzega, że odpowiedzialność za ewentualne rozbieżności pomiędzy 
warunkami pracy zaprezentowanymi w niniejszej ofercie a warunkami zaproponowanymi przez potencjalnego pracodawcę ponosi 
pracodawca. 

 Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. 
Oznacza to, że wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić 
można wyłącznie w sądzie pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się 
do ewentualnego udzielenia doraźnej pomocy (np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ). 

 Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.) 
informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest 
pracodawca zagraniczny/ Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C,  45-315 Opole   

 Dane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą  przetwarzane i udostępniane publicznym służbom 
zatrudnienia, pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w ramach 
sieci EURES, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. , 
poz. 645 ze zm.) przez okres konieczny do osiągnięcia celu określonego w przedmiotowej ustawie. 

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i prawo ich poprawiania. 

 
OFERTA WAŻNA DO ODWOŁANIA 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY  –  REPUBLIKA CZESKA 

Krajowy nr ref: 11967510704 

 
Stanowisko:  
(nie należy używać skrótów) PRACOWNIK PRODUKCJI  

Kod ISCO:  8212 

Opis stanowiska/ zakres 
obowiązków: 

Instalacja drzwi i ościeżnic w systemach chłodniczych  
w supermarketach. Praca przy użyciu prostych narzędzi (młotek, 
śrubokręt). Kontrola produktów zgodnie z instrukcjami oraz planami. 
Testowanie instalacji elektrycznych.  

Liczba etatów: 30 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Valašské Meziříčí, Czechy 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Agencja pracy tymczasowej 

Nazwa: Etimos Human s.r.o. 

Adres:  

 

Žukovského 888/2 
Praha 6 – Ruzyně 161 00 

Kraj: Czechy 

E-mail: trac@etimoshuman.cz 

Strona internetowa: www.etimoshuman.cz 

Krótki opis działalności 
gospodarczej:  

Agencja pracy tymczasowej, która działa od 04.08.2014 roku. 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: 

 

Zašovská 850 

757 01 Valašské Meziříčí 

Czechy 

 

Powód oddelegowania pracownika:  Praca na rzecz klienta firmy. 

Kraj: Czechy 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Wykształcenie podstawowe 

Doświadczenie zawodowe:  
 

Mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji, ale nie jest to wymóg  
konieczny. Brak przeciwwskazań  do wykonywania tego typu pracy. 

Znajomość języków:  

 

Język Poziom 

podstawowa znajomość j. czeskiego 

 

mile widziana 

 

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty 
(np. prawo jazdy): 

nie 
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WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  16 000 - 21 000 CZK 

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: korona czeska 

Rodzaj stawki wynagrodzenia:  godzinowa 

Premie: nie 

Dodatkowe świadczenia  
 

Pracodawca nie zapewnia zakwaterowania, nie pokrywa kosztów w 
tym zakresie. 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Etimos Human s.r.o. 

Rodzaj umowy: umowa o pracę 

 Wymiar czasu pracy 
(praca na pełen etat/ część etatu): 

praca na pełen etat 

Czas trwania umowy:  

(nieokreślony/ określony) 

Określony  Data wygaśnięcia 
umowy (w przypadku 
umowy na czas 
określony): 

Do 31.12.2017 

 Liczba godzin tygodniowo: 40 

Zmiany i praca w dni wolne: Praca na 3 zmiany, możliwa praca w dni wolne 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty 
(list motywacyjny, CV itp.): 

CV 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski lub czeski lub polski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: 
(do pracodawcy/ doradcy EURES) 

Do pracodawcy 

Gdzie należy wysłać dokumenty: 
(adres, adres e-mail, nr faksu z kodem kraju 
itp.) 

Zainteresowani kandydaci spełniający wymagania zawarte w 
ofercie proszeni są o wysłanie swojej aplikacji do czeskiego 
pracodawcy na adres e-mail: 

trac@etimoshuman.cz 

W temacie wiadomości proszę wpisać: pracownik produkcji - nr 
11967510704 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 
(nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail itp.) 

trac@etimoshuman.cz 

Ing. Adam Trač 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 11.01.2017 r. 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

31.12.2017 r. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia 
odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne 
służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu 
z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych 
w lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za 
ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego 
pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie 
z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

OFERTA WAŻNA DO 31 grudnia 2017 r. 
 

Więcej ofert pracy za granicą: 
www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

OFERTA PRACY - NIEMCY 
Nr ref. EURES: 10000-1149838950-S 

 
 

 

MONTER INSTALACJI GRZEWCZYCH I SANITARNYCH  
Kod ISCO:  7126 
Liczba etatów: 2 
Opis stanowiska/ zakres 
obowiązków: 

 montaż instalacji grzewczych i sanitarnych  
 rozprowadzenie rur według schematu oraz montaż urządzeń 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy 
 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  
Status:  Agencja pracy tymczasowej 
Nazwa: Persontura GmbH & Co. KG 
Adres:  Branderweg 4a, 91058 Erlangen 
Kraj: Niemcy 
Telefon (z kodem kraju):  00 49 9131 / 68 777-19 
Fax: 00 49 9131 / 68 777-10 
E-mail: z.potocki@persontura.de 
Strona internetowa: http://www.persontura.de/pl/  
Krótki opis działalności 
gospodarczej:  

Firmę Persontura cechuje długoletnie doświadczenie, kompetencje  
i bezpośrednia oraz osobista opieka nad klientem. Firma zarządzana jest 
osobiście przez właścicieli, priorytetem jest kontakt osobisty  
z  pracownikami.  

 
MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Norymberga 
 

WYMAGANIA 
Wykształcenie: Wykształcenie zawodowe 
Doświadczenie zawodowe:  Wymagane doświadczenie zawodowe jako monter instalacji grzewczych lub 

sanitarnych. 
Znajomość języków:  Język Poziom 

Niemiecki co najmniej A2 
Inne istotne wymagania:  umiejętność czytania planów instalacji, 

 samodzielna i dokładna praca, a także niezawodność są dla nas 
bardzo ważne, 

 mile widziany własny samochód do dojazdów do pracy, 
 znajomość języka niemieckiego co najmniej w stopniu 

komunikatywnym. 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji netto: 2150 EUR/miesiąc (za 160 godzin pracy) 
Rodzaj stawki wynagrodzenia:  Godzinowa 
Dodatkowe świadczenia  
 

-   diety i dodatki na dojazdy ujęte zostały w podanej pensji netto, 
- wsparcie ze strony firmy od pierwszego dnia pracy. Firma 
towarzyszy podczas rozpoczęcia pracy u klienta, a w kolejnych 
tygodniach i miesiącach pracy utrzymuje regularny kontakt 
(również w języku polskim). Odpowiada na Państwa pytania i służy 
wsparciem podczas całego pobytu w Niemczech, 
- dla swoich pracowników firma wyszukuje i rezerwuje noclegi - 
jednoosobowe pokoje z dostępem do kuchni i możliwością 
przyrządzenia posiłków - koszt zakwaterowania pokrywa 
pracownik. 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana Persontura GmbH & Co. KG 
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umowa:  
Rodzaj umowy: Umowa o pracę, pełen etat, czas nieokreślony 
 Liczba godzin tygodniowo: 40 

Zmiany i praca w dni wolne: Możliwe 

Data rozpoczęcia: Do uzgodnienia z pracodawcą 

 
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV 
Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

niemiecki 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do pracodawcy: Persontura GmbH & Co. KG 

Gdzie należy wysłać dokumenty: Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: 
z.potocki@persontura.de  
 
W tytule maila proszę wpisać „MONTER INSTALACJI 
GRZEWCZYCH I SANITARNYCH” 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Więcej informacji udziela p. Zygmunt Potocki, 
tel.: 00  49 9131 / 68 777-19,  e-mail: z.potocki@persontura.de 

Dodatkowe informacje: Agencja pracy tymczasowej  Persontura GmbH & Co. KG  
oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami 
obowiązującymi na terenie Niemiec. 

 
WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 05.01.2017 r. 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

Do odwołania 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
 

UWAGA: 
 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w 
lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne 
rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z 
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy. 
 
 

OFERTA WAŻNA DO ODWOŁANIA 
 

Więcej ofert pracy za granicą: 
www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

OFERTA PRACY - NIEMCY 
Nr ref. EURES: 10000-1149831917-S 

 
 

 

ŚLUSARZ 
Kod ISCO:  7222 
Liczba etatów: 2 
Opis stanowiska/ zakres 
obowiązków: 

 montaż i demontaż maszyn i urządzeń przemysłowych, 
 praca ze schematami i planami,  
 cięcie, szlifowanie, spawanie elementów, 
 ogólne prace warsztatowe. 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy 
 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  
Status:  Agencja pracy tymczasowej 
Nazwa: Persontura GmbH & Co. KG 
Adres:  Branderweg 4a, 91058 Erlangen 
Kraj: Niemcy 
Telefon (z kodem kraju):  00 49 9131 / 68 777-19 
Fax: 00 49 9131 / 68 777-10 
E-mail: z.potocki@persontura.de 
Strona internetowa: http://www.persontura.de/pl/  
Krótki opis działalności 
gospodarczej:  

Firmę Persontura cechuje długoletnie doświadczenie, kompetencje  
i bezpośrednia oraz osobista opieka nad klientem. Firma zarządzana jest 
osobiście przez właścicieli, priorytetem jest kontakt osobisty  
z  pracownikami.  

 
MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Norymberga 
 

WYMAGANIA 
Wykształcenie: zawodowe 
Doświadczenie zawodowe:  Wymagane doświadczenie zawodowe jako ślusarz lub  mechanik maszynowy 
Znajomość języków:  Język Poziom 

Niemiecki co najmniej A2 
Inne istotne wymagania:  umiejętność spawania (certyfikaty mile widziane), 

 samodzielna i dokładna praca, a także niezawodność są dla nas 
bardzo ważne, 

 gotowość do pracy zmianowej i wyjazdów na montaże, 
 znajomość języka niemieckiego co najmniej w stopniu 

komunikatywnym. 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji netto: 2150 EUR/miesiąc (za 160 godzin pracy) 
Rodzaj stawki wynagrodzenia:  Godzinowa 
Dodatkowe świadczenia  
 

-   diety i dodatki na dojazdy ujęte zostały w podanej pensji netto, 
- wsparcie ze strony firmy od pierwszego dnia pracy. Firma 
towarzyszy podczas rozpoczęcia pracy u klienta, a w kolejnych 
tygodniach i miesiącach pracy utrzymuje regularny kontakt 
(również w języku polskim). Odpowiada na Państwa pytania i służy 
wsparciem podczas całego pobytu w Niemczech, 
- dla swoich pracowników firma wyszukuje i rezerwuje noclegi - 
jednoosobowe pokoje z dostępem do kuchni i możliwością 
przyrządzenia posiłków - koszt zakwaterowania pokrywa 
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pracownik. 
Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Persontura GmbH & Co. KG 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę, pełen etat, czas nieokreślony 
 Liczba godzin tygodniowo: 40 

Zmiany i praca w dni wolne: Możliwe 

Data rozpoczęcia: Do uzgodnienia z pracodawcą 

 
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV 
Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

niemiecki 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do pracodawcy: Persontura GmbH & Co. KG 

Gdzie należy wysłać dokumenty: Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: 
z.potocki@persontura.de  
 
W tytule maila proszę wpisać „ŚLUSARZ” 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Więcej informacji udziela p. Zygmunt Potocki, 
tel.: 00  49 9131 / 68 777-19,  e-mail: z.potocki@persontura.de 

Dodatkowe informacje: Agencja pracy tymczasowej  Persontura GmbH & Co. KG  
oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami 
obowiązującymi na terenie Niemiec. 

 
WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 05.01.2017 r. 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

Do odwołania 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
 
 

UWAGA: 
 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w 
lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne 
rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z 
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy. 
 

OFERTA WAŻNA DO ODWOŁANIA 
 

Więcej ofert pracy za granicą: 
www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

OFERTA PRACY - NIEMCY 
Nr ref. EURES: 10000-1149840562-S 

 
 

 

MONTER KLIMATYZACJI I WENTYLACJI 
Kod ISCO:  7127 
Liczba etatów: 1 
Opis stanowiska/ zakres 
obowiązków: 

 montaż instalacji klimatyzacji i wentylacji, 
 montaż kanałów wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacji. 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy 
 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  
Status:  Agencja pracy tymczasowej 
Nazwa: Persontura GmbH & Co. KG 
Adres:  Branderweg 4a, 91058 Erlangen 
Kraj: Niemcy 
Telefon (z kodem kraju):  00 49 9131 / 68 777-19 
Fax: 00 49 9131 / 68 777-10 
E-mail: z.potocki@persontura.de 
Strona internetowa: http://www.persontura.de/pl/  
Krótki opis działalności 
gospodarczej:  

Firmę Persontura cechuje długoletnie doświadczenie, kompetencje  
i bezpośrednia oraz osobista opieka nad klientem. Firma zarządzana jest 
osobiście przez właścicieli, priorytetem jest kontakt osobisty  
z  pracownikami.  

 
MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Norymberga 
 

WYMAGANIA 
Wykształcenie: zawodowe 
Doświadczenie zawodowe:  Wymagane doświadczenie zawodowe jako monter instalacji klimatyzacji        

i wentylacji. 
Znajomość języków:  Język Poziom 

Niemiecki co najmniej A2 
Inne istotne wymagania:  umiejętność czytania planów,  

 samodzielna i dokładna praca, a także niezawodność są dla nas 
bardzo ważne, 

 mile widziany własny samochód do dojazdów do pracy, 
 znajomość języka niemieckiego co najmniej w stopniu 

komunikatywnym. 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji netto: 2150 EUR/miesiąc (za 160 godzin pracy) 
Rodzaj stawki wynagrodzenia:  Godzinowa 
Dodatkowe świadczenia  
 

-   diety i dodatki na dojazdy ujęte zostały w podanej pensji netto, 
- wsparcie ze strony firmy od pierwszego dnia pracy. Firma 
towarzyszy podczas rozpoczęcia pracy u klienta, a w kolejnych 
tygodniach i miesiącach pracy utrzymuje regularny kontakt 
(również w języku polskim). Odpowiada na Państwa pytania i służy 
wsparciem podczas całego pobytu w Niemczech, 
- dla swoich pracowników firma wyszukuje i rezerwuje noclegi - 
jednoosobowe pokoje z dostępem do kuchni i możliwością 
przyrządzenia posiłków - koszt zakwaterowania pokrywa 
pracownik. 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana Persontura GmbH & Co. KG 
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umowa:  
Rodzaj umowy: Umowa o pracę, pełen etat, czas nieokreślony 
 Liczba godzin tygodniowo: 40 

Zmiany i praca w dni wolne: Możliwe 

Data rozpoczęcia: Do uzgodnienia z pracodawcą 

 
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV 
Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

niemiecki 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do pracodawcy: Persontura GmbH & Co. KG 

Gdzie należy wysłać dokumenty: Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: 
z.potocki@persontura.de  
 
W tytule maila proszę wpisać „ŚLUSARZ” 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Więcej informacji udziela p. Zygmunt Potocki, 
tel.: 00  49 9131 / 68 777-19,  e-mail: z.potocki@persontura.de 

Dodatkowe informacje: Agencja pracy tymczasowej  Persontura GmbH & Co. KG  
oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami 
obowiązującymi na terenie Niemiec. 

 
WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 05.01.2017 r. 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

Do odwołania 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
 

UWAGA: 
 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w 
lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne 
rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z 
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO ODWOŁANIA 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

OFERTA PRACY - NIEMCY 
Nr ref. EURES:  10000-1149835026-S 

 

 

LAKIERNIK 
Kod ISCO:  7132 
Liczba etatów: 1 
Opis stanowiska/ zakres 
obowiązków: 

 przygotowanie powierzchni i elementów do lakierowania 
 wykonywanie wyprawek, nakładanie podkładu 
 lakierowanie i suszenie powierzchni 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy 
 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  
Status:  Agencja pracy tymczasowej 
Nazwa: Persontura GmbH & Co. KG 
Adres:  Branderweg 4a, 91058 Erlangen 
Kraj: Niemcy 
Telefon (z kodem kraju):  00 49 9131 / 68 777-19 
Fax: 00 49 9131 / 68 777-10 
E-mail: z.potocki@persontura.de 
Strona internetowa: http://www.persontura.de/pl/  
Krótki opis działalności 
gospodarczej:  

Firmę Persontura cechuje długoletnie doświadczenie, kompetencje  
i bezpośrednia oraz osobista opieka nad klientem. Firma zarządzana jest 
osobiście przez właścicieli, priorytetem jest kontakt osobisty  
z  pracownikami.  

 
MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Norymberga 
 

WYMAGANIA 
Wykształcenie: Wykształcenie zawodowe  
Doświadczenie zawodowe:  Wymagane doświadczenie zawodowe jako lakiernik ( różne metody) 
Znajomość języków:  Język Poziom 

Niemiecki co najmniej A2 
Inne istotne wymagania:  samodzielna i dokładna praca, a także niezawodność  

 mile widziany własny samochód do dojazdów do pracy 
 znajomość języka niemieckiego co najmniej w stopniu 

komunikatywnym 
 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 
Wysokość pensji netto: 2150 € / miesiąc (za 160 godzin pracy) 
Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: EUR 
Rodzaj stawki wynagrodzenia:  Godzinowa 
Dodatkowe świadczenia  
 

- diety i dodatki na dojazdy ujęte zostały w podanej pensji netto 
- wsparcie ze strony  firmy od pierwszego dnia pracy. Firma 
towarzyszy podczas rozpoczęcia pracy u klienta, a w kolejnych 
tygodniach i miesiącach pracy utrzymuje regularny kontakt 
(również w języku polskim). Odpowiada na Państwa pytania i służy 
wsparciem podczas całego pobytu w Niemczech. 
- dla swoich pracowników firma wyszukuje i rezerwuje noclegi – 
jednoosobowe pokoje z dostępem do kuchni i możliwością 
przyrządzenia posiłków – koszt zakwaterowania pokrywa 
pracownik 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Persontura GmbH & Co. KG 
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Rodzaj umowy: Umowa o pracę, pełen etat, czas nieokreślony 
 Liczba godzin tygodniowo: 40 

Zmiany i praca w dni wolne: Możliwe 

Data rozpoczęcia: Do uzgodnienia z pracodawcą 

 
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV 
Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

niemiecki 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do pracodawcy: Persontura GmbH & Co. KG 

Gdzie należy wysłać dokumenty: Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: 
z.potocki@persontura.de  
 
W tytule maila proszę wpisać „LAKIERNIK” 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Więcej informacji udziela p. Zygmunt Potocki, 
tel.: 00  49 9131 / 68 777-19,  e-mail: z.potocki@persontura.de 

Dodatkowe informacje: Agencja pracy tymczasowej  Persontura GmbH & Co. KG  
oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami 
obowiązującymi na terenie Niemiec. 

 
WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 05.01.2017 r. 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

Do odwołania 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
UWAGA: 

 
Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w 
lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne 
rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z 
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO ODWOŁANIA 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

OFERTA PRACY - NIEMCY 
Nr ref. EURES:  10000-1149836762-S 

 

 

ELEKTRYK BUDOWLANY 
Kod ISCO:  7411 
Liczba etatów: 2 
Opis stanowiska/ zakres 
obowiązków: 

 montaż instalacji elektrycznych 
 przeciąganie okablowania oraz układanie tras kablowych 
 wykonywanie prac instalacyjnych i przyłączeniowych  
 montaż oświetlenia 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy 
 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  
Status:  Agencja pracy tymczasowej 
Nazwa: Persontura GmbH & Co. KG 
Adres:  Branderweg 4a, 91058 Erlangen 
Kraj: Niemcy 
Telefon (z kodem kraju):  00 49 9131 / 68 777-19 
Fax: 00 49 9131 / 68 777-10 
E-mail: z.potocki@persontura.de 
Strona internetowa: http://www.persontura.de/pl/  
Krótki opis działalności 
gospodarczej:  

Firmę Persontura cechuje długoletnie doświadczenie, kompetencje  
i bezpośrednia oraz osobista opieka nad klientem. Firma zarządzana jest 
osobiście przez właścicieli, priorytetem jest kontakt osobisty  
z  pracownikami.  

 
MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Norymberga 
 

WYMAGANIA 
Wykształcenie: Wykształcenie zawodowe w kierunku elektryk  lub pokrewne  
Doświadczenie zawodowe:  Wymagane doświadczenie zawodowe w ww. zawodzie 
Znajomość języków:  Język Poziom 

Niemiecki co najmniej A2 
Inne istotne wymagania:  wykształcenie kierunkowe – elektryk lub pokrewne 

 doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka 
 mile widziany własny samochód do dojazdów do pracy 
 znajomość języka niemieckiego co najmniej w stopniu 

komunikatywnym 
 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 
Wysokość pensji netto: 2150 € / miesiąc (za 160 godzin pracy) 
Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: EUR 
Rodzaj stawki wynagrodzenia:  Godzinowa 
Dodatkowe świadczenia  
 

- diety i dodatki na dojazdy ujęte zostały w podanej pensji netto 
- wsparcie ze strony  firmy od pierwszego dnia pracy. Firma 
towarzyszy podczas rozpoczęcia pracy u klienta, a w kolejnych 
tygodniach i miesiącach pracy utrzymuje regularny kontakt 
(również w języku polskim). Odpowiada na Państwa pytania i służy 
wsparciem podczas całego pobytu w Niemczech. 
- dla swoich pracowników firma wyszukuje i rezerwuje noclegi – 
jednoosobowe pokoje z dostępem do kuchni i możliwością 
przyrządzenia posiłków – koszt zakwaterowania pokrywa 
pracownik 
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Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Persontura GmbH & Co. KG 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę, pełen etat, czas nieokreślony 
 Liczba godzin tygodniowo: 40 

Zmiany i praca w dni wolne: Możliwe 

Data rozpoczęcia: Do uzgodnienia z pracodawcą 

 
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV 
Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

niemiecki 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do pracodawcy: Persontura GmbH & Co. KG 

Gdzie należy wysłać dokumenty: Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: 
z.potocki@persontura.de  
W tytule maila proszę wpisać „ELEKTRYK BUDOWLANY” 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Więcej informacji udziela p. Zygmunt Potocki, 
tel.: 00  49 9131 / 68 777-19,  e-mail: z.potocki@persontura.de 

Dodatkowe informacje: Agencja pracy tymczasowej  Persontura GmbH & Co. KG  
oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami 
obowiązującymi na terenie Niemiec. 

 
WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 05.01.2017 r. 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

Do odwołania 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
UWAGA: 

 
Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie 
do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby 
zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z 
pracodawcą.   
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w 
lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne 
rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z 
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO ODWOŁANIA 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY – BELGIA 
Cukiernik 

nr ref: 55450124 

Stanowisko:  Cukiernik 

Kod ISCO:  7512 

Opis stanowiska Wyrób tortów, ciast i ciasteczek. Wyrób deserów na życzenie. Dekorowanie 
tortów. 

Liczba etatów: 1 

1702 GROOT-BIJGAARDEN Belgia 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ 

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej. 

Nazwa: Adecco Personnel Services NV 

Adres:  
Noordkustlaan 16 bus B , 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

Kraj: Belgia 

Telefon (z kodem kraju): 0032027529300 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Region Aalst 

Kraj: Belgia 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Szkoła gastronomiczna ( 1 – 4 lata nauki) 

Doświadczenie zawodowe:  
 

Minimum rok doświadczenia na stanowisku 

Znajomość języków:  Dobra znajomość języka angielskiego 

Inne istotne wymagania: Umiejętność pracy w warunkach stresujących, 

Silna kondycja psychiczna 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  11,50 euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Dodatkowe świadczenia: + 2,30 euro godzina podczas pracy w godzinach nocnych, +  
4 euro premii weekendowej 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Adecco Personnel Services NV 

Rodzaj umowy: Umowa  o pracę z agencją 

Wymiar czasu pracy Na pełen etat 

Czas trwania umowy:  Na czas określony z możliwością przedłużenia 

Liczba godzin tygodniowo: 38 godzin 
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Zmiany i praca w dni wolne: Praca w godzinach nocnych 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem PASTRY BAKER 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do Agencji oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: International.mobility@adecco.be oraz do wiadomości 
jill.delombaerde@vdab.be 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Jill  Delombaere 
Eures 
VDAB Kortrijk 
Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 

Proces rekrutacji: Rozmowa telefoniczna, test mikrometrem, rozmowa rekrutacyjna 
przez SKYPE, ostateczna decyzja.  

WAŻNOŚĆ  

Termin przedkładania podań o pracę  31.12.2017 

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Personnel Services NV oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

terenie Belgii. 

UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO 31 grudnia 2017 r. 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY – BELGIA 
nr ref: 55432367 

Stanowisko:   ELEKTRYK/ konserwator maszyn 

Kod ISCO:  7412 
Opis stanowiska - dbałość i utrzymanie sprawnego funkcjonowania maszyn BARMAG, 

CRAFTWINDER, MAHLO 
- analiza i naprawa usterek i awarii maszyn 

Liczba etatów: 1 

Kraj zatrudnienia: Belgia 

 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ 
Status:  

Agencja Pracy Tymczasowej. 
Nazwa: 

Adecco Personnel Services NV 
Adres:  

Noordkustlaan 16 bus B , 1702 GROOT-BIJGAARDEN 
Kraj: 

Belgia 
Telefon (z kodem kraju): 

0032027529300 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Flandria 

Kraj: Belgia 

Pracodawca użytkownik: Znana na międzynarodowym rynku firma tekstylna z Belgii 

 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Kierunkowe - elektryczne  

Doświadczenie zawodowe:  
 - wymagane min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku  

-doświadczenie w pracy ze sterownikami PLC – ale nie z 
programowaniem! 
- doświadczenie w pracy ze sterownikami Siemens będzie dodatkowym atutem 
- doświadczenie w pracy z dostawcami 

Znajomość języków:  Dobra znajomość języka angielskiego 
Gotowość do nauki języka niderlandzkiego 

Inne istotne wymagania: - podstawowa znajomość elektroniki i techniki sterowania 
- znajomość sterowników AC 
- umiejętność czytania rysunku technicznego 
- dokładność pracy 
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WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  13,85 euro/godzinę brutto (stawka początkowa, wzrasta wraz z 
doświadczeniem)  

+ premia za pracę zmianową 0,88 euro/godzinę i za pracę w nocy 
2,88 euro/godzinę 

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 
Dodatkowe świadczenia: Bony żywieniowe 5,20 euro/dziennie 

Refundacja kosztów przejazdu 
Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Adecco Personnel Services NV 

Rodzaj umowy: Umowa  o pracę z agencją 
Wymiar czasu pracy Na pełen etat 
Czas trwania umowy:   Na czas określony z możliwością przedłużenia 
Liczba godzin tygodniowo: 38 godzin 

Zmiany i praca w dni wolne: Możliwe różne warianty: 
 - poniedziałek – piątek - 2 zmiany 
- poniedziałek - piątek  - zmiana nocna 
- weekendowe  

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV w j. angielskim z dopiskiem „MAINTENANCE 
ELECTRICIAN ref.: 55432367” 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do Agencji oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: International.mobility@adecco.be oraz do wiadomości 
jill.delombaerde@vdab.be 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Jill  Delombaere 
Eures 
VDAB Kortrijk 
Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 

 

WAŻNOŚĆ  

Termin przedkładania podań o pracę  31.12.2017r. 

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Personnel Services NV oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z 
przepisami obowiązującymi na terenie Belgii. 

 

UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO 31 grudnia 2017 r. 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY – BELGIA 
Frezer CNC 
nr ref: 55446964 

Stanowisko:  Frezer CNC 

Kod ISCO:  7223 

Opis stanowiska Odpowiedzialność za prawidłowe ustawienie maszyny CNC. Pomiar 
wyprodukowanych części. Zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów.  

Liczba etatów: 1 

1702 GROOT-BIJGAARDEN Belgia 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ 

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej. 

Nazwa: Adecco Personnel Services NV 

Adres:  
Noordkustlaan 16 bus B , 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

Kraj: Belgia 

Telefon (z kodem kraju): 0032027529300 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Flandria 

Kraj: Belgia 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Nie sprecyzowano  

Doświadczenie zawodowe:  
 

Minimum 2  lata doświadczenia na stanowisku 

Znajomość języków:  Dobra znajomość języka angielskiego 

Inne istotne wymagania: Umiejętność pracy z narzędziami mierniczymi oraz mikrometrem, frezarce Deckel 
Maho, znajomość rysunku technicznego 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  13,25 euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Dodatkowe świadczenia: Bony żywieniowe, 2 tygodnie urlopu w wakacje i tydzień urlopu w 
święta Bożonarodzeniowe, + 2,25 euro dziennie na transport.  

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Adecco Personnel Services NV 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy Na pełen etat 

Czas trwania umowy:   Na czas określony z możliwością przedłużenia 

Liczba godzin tygodniowo: 38 godzin 
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Zmiany i praca w dni wolne: Brak danych 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem CNC MILLER 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do Agencji oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: International.mobility@adecco.be oraz do wiadomości 
jill.delombaerde@vdab.be 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Jill  Delombaere 
Eures 
VDAB Kortrijk 
Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 

Proces rekrutacji: Rozmowa telefoniczna, test mikrometrem, rozmowa rekrutacyjna 
przez SKYPE, ostateczna decyzja.  

WAŻNOŚĆ  

Termin przedkładania podań o pracę  31.12.2017 

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Personnel Services NVoświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

terenie Belgii. 

UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO 31 grudnia 2017 r. 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY – BELGIA 
Konserwator części 

nr ref: 55449480 
Stanowisko:  Konserwator części 

Kod ISCO:  7233 

Opis stanowiska Praca pod nadzorem brygadzisty. Konserwacja części. Sprawdzanie działania 
amortyzatorów, zaworów i siłowników pneumatycznych.  

Liczba etatów: 1 

1702 GROOT-BIJGAARDEN Belgia 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ 

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej. 

Nazwa: Adecco Personnel Services NV 

Adres:  
Noordkustlaan 16 bus B , 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

Kraj: Belgia 

Telefon (z kodem kraju): 0032027529300 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Zeebruges 

Kraj: Belgia 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Techniczne - elektryczne 

Doświadczenie zawodowe:  
 

2 lata  doświadczenia na stanowisku związanym z konserwacją 
przemysłową ( fabryki, rafinerie, huty żelaza) 

Znajomość języków:  Dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego  

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  13,50 euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Adecco Personnel Services NV 

Rodzaj umowy: Umowa  o pracę z agencją 

Wymiar czasu pracy Na pełen etat 

Czas trwania umowy:  15 miesięcy 

Liczba godzin tygodniowo: 40 godzin od poniedziałku do piątku  

Zmiany i praca w dni wolne: Brak danych 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 
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SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem INSTRUMENTATION MAINTENANCE 
TECHNICIAN 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do Agencji oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: International.mobility@adecco.be oraz do wiadomości 
jill.delombaerde@vdab.be 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Jill  Delombaerde 
Eures 
VDAB Kortrijk 
Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 

Proces rekrutacji: Rozmowa telefoniczna, test mikrometrem, rozmowa rekrutacyjna 
przez SKYPE, ostateczna decyzja.  

WAŻNOŚĆ  

Termin przedkładania podań o pracę  31.12.2017 

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Personnel Services NVoświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

terenie Belgii. UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO 31 grudnia 2017 r. 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY – BELGIA 
Konserwator maszyn 

nr ref: 55450248 

Stanowisko:  Konserwator maszyn 

Kod ISCO:  7233 

Opis stanowiska Konserwacja parku maszynowego: maszyny do szycia, lasery, obrabiarki CNC, 
frezarki, roboty spawalnicze, pistolety malarskie itp. Zamawianie części do 
maszyn. Rejestracja pracy w odpowiednich programach komputerowych. Ogólna 
konserwacja posiadanych przez firmę budynków. 

Liczba etatów: 1 

1702 GROOT-BIJGAARDEN Belgia 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ 

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej. 

Nazwa: Adecco Personnel Services NV 

Adres:  
Noordkustlaan 16 bus B , 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

Kraj: Belgia 

Telefon (z kodem kraju): 0032027529300 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Flandria 

Kraj: Belgia 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Nie podano 

Doświadczenie zawodowe:  
 

 2  lata doświadczenia na stanowisku 

Znajomość języków:  Dobra znajomość języka angielskiego , francuskiego lub niderlandzkiego  

Inne istotne wymagania: Ogólna znajomość elektryki i mechaniki. Dodatkowym atutem znajomość 
hydrauliki.  

Prawo jazdy kat. B oraz własny samochód 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  13,00 euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Dodatkowe świadczenia: Bony żywieniowe 2,23 euro dzienne + refundacja  kosztów 
przejazdu + 10% premii zmianowej 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Adecco Personnel Services NV 

Rodzaj umowy: Umowa  o pracę z agencją 

Wymiar czasu pracy Na pełen etat 
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Czas trwania umowy:  Czasowy z możliwością przedłużenia 

Liczba godzin tygodniowo: 38 godzin praca od poniedziałku do piątku 

Zmiany i praca w dni wolne: Brak danych 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem  MAINTENANCE MECHANIC 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do Agencji oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: International.mobility@adecco.be oraz do wiadomości 
jill.delombaerde@vdab.be 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Jill  Delombaerde 
Eures 
VDAB Kortrijk 
Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 

Proces rekrutacji: Rozmowa telefoniczna, test mikrometrem, rozmowa rekrutacyjna 
przez SKYPE, ostateczna decyzja.  

WAŻNOŚĆ  

Termin przedkładania podań o pracę  31.12.2017 

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Personnel Services NVoświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

terenie Belgii. 

UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO 31 grudnia 2017 r. 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY – BELGIA 
Mechanik samochodów ciężarowych  

DAF i SCANIA 
nr ref: 55441332 

Stanowisko:  Mechanik samochodów ciężarowych 

Kod ISCO:  7231 

Opis stanowiska Konserwacja floty pojazdów ciężarowych – naprawa lub wymiana popsutych 
części. Szybki serwis samochodowy. Naprawa pojazdów w stacji, ale również na 
drodze. 

Liczba etatów: 1 

1702 GROOT-BIJGAARDEN Belgia 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ 

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej. 

Nazwa: Adecco Personnel Services NV 

Adres:  
Noordkustlaan 16 bus B , 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

Kraj: Belgia 

Telefon (z kodem kraju): 0032027529300 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Flandria 

Kraj: Belgia 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: kierunkowe 

Doświadczenie zawodowe:  
 

2- 5 lat doświadczenia na stanowisku 

Znajomość języków:  Dobra znajomość języka angielskiego 

Inne istotne wymagania: Znajomość elektroniki samochodowej,   

Umiejętność pracy samodzielnej, motywacja i elastyczność. 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  12,51 euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Dodatkowe świadczenia: Bony żywieniowe 8 euro dzienne + refundacja  kosztów przejazdu  

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Adecco Personnel Services NV 

Rodzaj umowy: Umowa  o pracę z agencją 

Wymiar czasu pracy Na pełen etat 

Czas trwania umowy:  Na czas określony z możliwością przedłużenia 

 

European Employment Services  
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Liczba godzin tygodniowo: 38 godzin 

Zmiany i praca w dni wolne: Brak danych 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem TRUCK MECHANIC 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do Agencji oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: International.mobility@adecco.be oraz do wiadomości 
jill.delombaerde@vdab.be 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Jill  Delombaere 
Eures 
VDAB Kortrijk 
Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 

Proces rekrutacji: Rozmowa telefoniczna, test mikrometrem, rozmowa rekrutacyjna 
przez SKYPE, ostateczna decyzja.  

WAŻNOŚĆ  

Termin przedkładania podań o pracę  31.12.2017 

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Personnel Services NV oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

terenie Belgii. UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO 31 grudnia 2017 r. 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY – BELGIA 
Operator CNC 
nr ref: 55446963 

Stanowisko:  Operator CNC 

Kod ISCO:  7223 

Opis stanowiska Odpowiedzialność za prawidłowe ustawienie maszyny CNC. Pomiar 
wyprodukowanych części. Zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów.  

Liczba etatów: 1 

1702 GROOT-BIJGAARDEN Belgia 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ 

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej. 

Nazwa: Adecco Personnel Services NV 

Adres:  
Noordkustlaan 16 bus B , 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

Kraj: Belgia 

Telefon (z kodem kraju): 0032027529300 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Flandria 

Kraj: Belgia 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Nie sprecyzowano  

Doświadczenie zawodowe:  
 

Minimum 2  lata doświadczenia na stanowisku 

Znajomość języków:  Dobra znajomość języka angielskiego 

Inne istotne wymagania: Umiejętność pracy z narzędziami mierniczymi oraz mikrometrem, frezarce i 
tokarce  Deckel Maho, znajomość rysunku technicznego 

Znajomość maszyn Siemens i Heidenhain 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  13,25 euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Dodatkowe świadczenia: Bony żywieniowe, 2 tygodnie urlopu w wakacje i tydzień urlopu w 
święta Bożonarodzeniowe, + 2,25 euro dziennie na transport.  

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Adecco Personnel Services NV 

Rodzaj umowy: Umowa  o pracę z agencją 

Wymiar czasu pracy Na pełen etat 

Czas trwania umowy:  Na czas określony z możliwością przedłużenia 
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Liczba godzin tygodniowo: 38 godzin 

Zmiany i praca w dni wolne: Brak danych 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem CNC OPERATOR 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do Agencji oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: International.mobility@adecco.be oraz do wiadomości 
jill.delombaerde@vdab.be 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Jill  Delombaere 
Eures 
VDAB Kortrijk 
Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 

Proces rekrutacji: Rozmowa telefoniczna, test mikrometrem, rozmowa rekrutacyjna 
przez SKYPE, ostateczna decyzja.  

WAŻNOŚĆ  

Termin przedkładania podań o pracę  31.12.2017 

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Personnel Services NV oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

terenie Belgii. UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO 31 grudnia 2017 r. 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY – BELGIA 
Operator maszyn do produkcji opakowań 

nr ref: 55446974 

Stanowisko:  Operator maszyn do produkcji opakowań 

Kod ISCO:  8142 

Opis stanowiska Wyrób opakowań z różnych materiałów, w szczególności z kartonu dla przemysłu 
spożywczego. Kształt i nadruk zgodnie z życzeniem klienta. 

Liczba etatów: 1 

1702 GROOT-BIJGAARDEN Belgia 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ 

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej. 

Nazwa: Adecco Personnel Services NV 

Adres:  
Noordkustlaan 16 bus B , 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

Kraj: Belgia 

Telefon (z kodem kraju): 0032027529300 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Flandria 

Kraj: Belgia 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Brak danych 

Doświadczenie zawodowe:  
 

 2 – 5 lat doświadczenia na stanowisku 

Znajomość języków:  Dobra znajomość języka angielskiego 

Inne istotne wymagania: Umiejętność pracy na maszynach  Bobst 102 EII – WMP – Iberica 105 - 1 

Znajomość rysunku technicznego 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  13,00 euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Dodatkowe świadczenia: Bony żywieniowe 2,09 euro dzienne + refundacja  kosztów 
przejazdu + 6% premii zmianowej 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Adecco Personnel Services NV 

Rodzaj umowy: Umowa  o pracę z agencją 

Wymiar czasu pracy Na pełen etat 

Czas trwania umowy:  Na czas określony z możliwością przedłużenia 

Liczba godzin tygodniowo: 38 godzin 
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Zmiany i praca w dni wolne: Praca  2-3 zmianowa 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem STANS MACHINE OPERATOR 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do Agencji oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: International.mobility@adecco.be oraz do wiadomości 
jill.delombaerde@vdab.be 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Jill  Delombaere 
Eures 
VDAB Kortrijk 
Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 

Proces rekrutacji: Rozmowa telefoniczna, test mikrometrem, rozmowa rekrutacyjna 
przez SKYPE, ostateczna decyzja.  

WAŻNOŚĆ  

Termin przedkładania podań o pracę  31.12.2017 

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Personnel Services NV 

oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Belgii. 

UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO 31 grudnia 2017 r. 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY – BELGIA 
Operator maszyny klejącej 

nr ref: 55450250 
Stanowisko:  Operator maszyny klejącej – składane kartony 

Kod ISCO:  7223 

Opis stanowiska Odpowiedzialność za prawidłowe ustawienie maszyny klejącej. Pomiar 
wyprodukowanych kartonów. Zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów. 
Doświadczenie w nadrukach na papierze lub kartonach. 

Liczba etatów: 1 

1702 GROOT-BIJGAARDEN Belgia 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ 

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej. 

Nazwa: Adecco Personnel Services NV 

Adres:  
Noordkustlaan 16 bus B , 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

Kraj: Belgia 

Telefon (z kodem kraju): 0032027529300 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Flandria 

Kraj: Belgia 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Nie sprecyzowano  

Doświadczenie zawodowe:  
 

Minimum rok doświadczenia na stanowisku 

Znajomość języków:  Dobra znajomość języka angielskiego 

Inne istotne wymagania: - osoba dynamiczna, uzdolniona technicznie,  

Doświadczenie w pracy na jednej z wymienionych maszyn: Manroland Roland 
500, Bobst SP 76-E i Bobst 102 – CER, Heindenberg i Bobst Pharma 

Doświadczenie w nadrukach na papierze lub  kartonach.  

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  13,00 euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Dodatkowe świadczenia: Bony żywieniowe 2,09 euro dzienne + refundacja  kosztów 
przejazdu + 6% premii zmianowej 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Adecco Personnel Services NV 

Rodzaj umowy: Umowa  o pracę z agencją 

Wymiar czasu pracy Na pełen etat 
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Czas trwania umowy:  Na czas określony z możliwością przedłużenia 

Liczba godzin tygodniowo: 38 godzin 

Zmiany i praca w dni wolne: Brak danych 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem ADHESIVE OPERATOR 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do Agencji oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: International.mobility@adecco.be oraz do wiadomości 
jill.delombaerde@vdab.be 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Jill  Delombaere 
Eures 
VDAB Kortrijk 
Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 

Proces rekrutacji: Rozmowa telefoniczna, test mikrometrem, rozmowa rekrutacyjna 
przez SKYPE, ostateczna decyzja.  

WAŻNOŚĆ  

Termin przedkładania podań o pracę  31.12.2017 

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Personnel Services NV oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

terenie Belgii. UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

OFERTA WAŻNA DO 31 grudnia 2017 r. 
 

Więcej ofert pracy za granicą: 
www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY – BELGIA 
Piekarz 

nr ref: 55446972 

Stanowisko:  Piekarz 

Kod ISCO:  7512 

Opis stanowiska Wyrób pieczywa, obowiązki związane z utrzymaniem czystości 

Liczba etatów: 1 

1702 GROOT-BIJGAARDEN Belgia 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ 

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej. 

Nazwa: Adecco Personnel Services NV 

Adres:  
Noordkustlaan 16 bus B , 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

Kraj: Belgia 

Telefon (z kodem kraju): 0032027529300 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Region Aalst 

Kraj: Belgia 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Szkoła gastronomiczna ( 1 – 4 lata nauki) 

Doświadczenie zawodowe:  
 

 2 – 5 lat doświadczenia na stanowisku 

Znajomość języków:  Dobra znajomość języka angielskiego 

Inne istotne wymagania: Umiejętność pracy w warunkach stresujących, 

Silna kondycja psychiczna 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  11,50 euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Dodatkowe świadczenia: + 2,30 euro godzina podczas pracy w godzinach nocnych, +  
b4 euro premii weekendowej 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Adecco Personnel Services NV 

Rodzaj umowy: Umowa  o pracę z agencją 

Wymiar czasu pracy Na pełen etat 

Czas trwania umowy:  Na czas określony z możliwością przedłużenia 

Liczba godzin tygodniowo: 38 godzin 
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Zmiany i praca w dni wolne: Praca w godzinach nocnych 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem Baker  

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do Agencji oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: International.mobility@adecco.be oraz do wiadomości 
jill.delombaerde@vdab.be 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Jill  Delombaere 
Eures 
VDAB Kortrijk 
Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 

Proces rekrutacji: Rozmowa telefoniczna, test mikrometrem, rozmowa rekrutacyjna 
przez SKYPE, ostateczna decyzja.  

WAŻNOŚĆ  

Termin przedkładania podań o pracę  31.12.2017 

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Personnel Services NV oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

terenie Belgii. 

UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO 31 grudnia 2017 r. 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY – BELGIA 
Spawacz półautomatem 

nr ref: 55450249 

Stanowisko:  Spawacz półautomatem 

Kod ISCO:  7212 

Opis stanowiska Spawanie części metalowych półautomatem. Praca taśmowa / seryjna. 

Liczba etatów: 1 

1702 GROOT-BIJGAARDEN Belgia 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ 

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej. 

Nazwa: Adecco Personnel Services NV 

Adres:  
Noordkustlaan 16 bus B , 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

Kraj: Belgia 

Telefon (z kodem kraju): 0032027529300 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Flandria 

Kraj: Belgia 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Certyfikat spawalniczy 

Doświadczenie zawodowe:  
 

 2 – 5 lat doświadczenia na stanowisku 

Znajomość języków:  Dobra znajomość języka angielskiego 

Inne istotne wymagania: Spawanie półautomatem 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  12,50 euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Dodatkowe świadczenia: Bony żywieniowe 2,23 euro dzienne + refundacja  kosztów 
przejazdu + 10% premii zmianowej 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Adecco Personnel Services NV 

Rodzaj umowy: Umowa  o pracę z agencją 

Wymiar czasu pracy Na pełen etat 

Czas trwania umowy:  4 miesiące 

Liczba godzin tygodniowo: 38 godzin praca od poniedziałku do piątku 

Zmiany i praca w dni wolne: Praca  2 zmianowa 
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Data rozpoczęcia: Od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem STANS MACHINE OPERATOR 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do Agencji oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: International.mobility@adecco.be oraz do wiadomości 
jill.delombaerde@vdab.be 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Jill  Delombaere 
Eures 
VDAB Kortrijk 
Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 

Proces rekrutacji: Rozmowa telefoniczna, test mikrometrem, rozmowa rekrutacyjna 
przez SKYPE, ostateczna decyzja.  

WAŻNOŚĆ  

Termin przedkładania podań o pracę  31.12.2017 

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Personnel Services NVoświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

terenie Belgii. 

UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

OFERTA WAŻNA DO 31 grudnia 2017 r. 
 

Więcej ofert pracy za granicą: 
www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

OFERTA PRACY – BELGIA 
TOKARZ CNC 

nr ref: 55446962 

Stanowisko:  Tokarz CNC 

Kod ISCO:  7223 

Opis stanowiska Odpowiedzialność za prawidłowe ustawienie maszyny CNC. Zagwarantowanie 
najwyższej jakości wyrobów.  

Liczba etatów: 1 

1702 GROOT-BIJGAARDEN Belgia 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej. 

Nazwa: Adecco Personnel Services NV 

Adres:  
Noordkustlaan 16 bus B , 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

Kraj: Belgia 

Telefon (z kodem kraju): 0032027529300 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Flandria 

Kraj: Belgia 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Nie sprecyzowano 

Doświadczenie zawodowe:  
 

Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku 

Znajomość języków:  Dobra znajomość języka angielkskiego 

Inne istotne wymagania: Umiejętność pracy z narzędziami mierniczymi oraz mikrometrem, tokarce Deckel 
Maho, znajomość rysunku technicznego 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  13,25 euro 

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Dodatkowe świadczenia: Bony żywieniowe, 2 tygodnie urlopu w wakacje i tydzień urlopu w 
święta Bożonarodzeniowe, + 2,25 euro dziennie na transport. 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Adecco Personnel Services NV 

Rodzaj umowy: Umowa o prace 

Wymiar czasu pracy Pełen etat 

Czas trwania umowy:  Na czas określony z możliwością przedłużenia 

Liczba godzin tygodniowo: 38 
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Zmiany i praca w dni wolne: Brak danych 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem CNC TURNER 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do Agencji oraz do wiadomości doradcy Eures w Belgii 

Gdzie należy wysłać dokumenty: International.mobility@adecco.be oraz do wiadomości 
jill.delombaerde@vdab.be 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Jill  Delombaere 

Eures 
VDAB Kortrijk 
Lekkerbeetstraat 5-7 
8500 Kortrijk 

WAŻNOŚĆ  

Termin przedkładania podań o pracę  31.12.2017 

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Personnel Services NV oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

terenie Belgii. 

UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do 
warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
(EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym 
urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności 
między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  

 
OFERTA WAŻNA DO 31 grudnia 2017 r. 

 
Więcej ofert pracy za granicą: 

www.eures.europa.eu                                               www.wup.kielce.pl/eures 
 


