Lista stanowisk pracy pracodawców podczas
Transgranicznych Targów Pracy
w Zgorzelcu
FIRMA

Dremo
Personaldienstleistung
GmbH

POSZUKIWANE ZAWODY








Stolarz
Elektryk
Hydraulik / monter instalacji
sanitarnych
Monter podłóg
Parkieciarz
Opiekun osób starszych w
domach opieki / opiekun
medyczny

WYMAGANIA










Pielęgniarka



THOR Industriemontagen





GmbH & Co. KG



Hydraulik, monter instalacji
sanitarno-grzewczych
Monter wentylacji i
klimatyzacji
Monter rurociągów
przemysłowych



Partner Personaldienste
GmbH

Do pracy przy konstrukcjach
stalowych szukamy:
 Spawaczy E/MAG
 Monterów konstrukcji
stalowych
Do pracy przy rurociągach szukamy:
 Spawaczy TIG do rur ze stali
czarnej i nierdzewnej
 Monterów rur ISO
 Spawaczy tworzyw
sztucznych
 Laminiarzy TWS
Do produkcji pojazdów szynowych
szukamy:
 Spawaczy MIG/MAG
(aluminium)





Wykształcenie i/lub doświadczenie
zawodowe
Znajomość języka niemieckiego
Własne auto mile widziane

Doświadczenie w opiece nad osobami
starszymi lub niesamodzielnymi i/lub
wykształcenie kierunkowe
Dobra znajomość języka niemieckiego
Prawo wykonywania zawodu
pielęgniarki na terenie Niemiec
Mile widziane EKIPY 2-4 pracowników,
w idealnym przypadku - jeden ze
znajomością j. niemieckiego
Wykształcenie kierunkowe - mile
widziane
Min. roczne doświadczenie
Prawo jazdy kat. B- warunek niezbędny

UWAGA- NIE wymagamy własnego
SAMOCHODU- oferujemy auto służbowe
dla każdej ekipy pod dom

Znajomość języka niemieckiego w
stopniu komunikatywnym


Prawo jazdy, mobilność



Gotowość do pracy w systemie dwu- i
trzyzmianowym
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Lakierników przemysłowych
Stolarzy i ślusarzymontażystów
Do pracy w regionie przygranicznym
szukamy:
 Monterów instalacji
grzewczych i sanitarnych
 Elektryków i
elektromonterów

T+K Tempuskontor GmbH








H+R Personaldienste GmbH
Cottbus








Exact Systems GmbH



Spawacz MIG/ MAG
Laminiarz
Formierz tworzyw
sztucznych
Stolarz
Lakiernik
Szkutnik

Elektryk
Spawacz MAG
Spawacz WIG
Tokarz
Mechanik obróbki
skrawaniem
Kierowca samochodu
ciężarowego
Kontroler Jakości (miejsce
wykonywania pracy: teren
całych Niemiec)


























Koordynator Projektów w
Niemczech (miejsce
wykonywania pracy: teren
całych Niemiec)









Zdolności manualne/techniczne
umiejętność obchodzenia się z żywicą
(epoksyd itp.)
Doświadczenie w zawodzie
Znajomość języka niemieckiego
Brak alergii skórnych w kontaktach z
żywicami i klejami
Zaangażowanie w wykonywaną pracę
Dobra organizacja pracy
Umiejętność samodzielnej pracy
Gotowość do pracy na terenie
Brandenburgii, Berlina i Saksonii
Znajomość języka niemieckiego
Prawo jazdy

Wysoka dyspozycyjność i gotowość do
wyjazdów na teren Niemiec
Znajomość j. niemieckiego na poziomie
podstawowym (ale nie jest to warunek
konieczny)
Dokładność i zaangażowanie
w realizację powierzonych zadań
Wysokie zdolności manualne i dobry
wzrok
Umiejętność działania wg procedury,
Odpowiedzialność, wysoka motywacja
do działania, punktualność
Znajomość technik pomiarowych i/lub
rysunku technicznego będzie
dodatkowym atutem
Prawo jazdy kat. B, doświadczenie
w prowadzeniu pojazdów osobowych
i możliwość wykorzystania pojazdu
prywatnego do celów służbowych (za
opłatą) będzie dodatkowym atutem
Bardzo dobra znajomość języka
niemieckiego w mowie i piśmie
Doświadczenie na podobnym
stanowisku związanym z kierowaniem
zespołu
Umiejętność działania wg procedury
Dobra organizacja pracy
Odpowiedzialność za powierzone
zadania
Odporność na stres
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Teleperformance Germany



S. à r. l. & Co. KG

Specjalista ds. Obsługi
Klienta z językiem polskim i
angielskim



Prawo jazdy kat. B – możliwość
wykorzystywania własnego samochodu
do celów służbowych (za opłatą)



Znajomość języków polskiego i
angielskiego (min. B1)
Dyspozycyjność - pracujemy od
poniedziałku do piątku w godzinach 820
Wiedza techniczna z obsługi
smartfonów i komputerów








Specjalista ds. Obsługi
Klienta z językiem polskim i
niemieckim

Specjalista ds. Obsługi
Klienta z językiem rosyjskim
i angielskim











Specjalista ds. Obsługi
Klienta z językiem
niemieckim i angielskim







Referent do spraw
personalnych ze
znajomością języków
niemieckiego i angielskiego

MANPOWER s.r.o CZECHY






Operator produkcji
Logistyk
Spawacz
Lakiernik

ARWA
Personaldienstleistungen





GmbH



Obsługa CNC
Kierowca wózka widłowego
Prace budowlane, malarskie,
regionalnie lub delegacje
Prace szlifierskie, ślusarskie,
lakiernicze na produkcji
Pomocnicy produkcyjni
Elektrycy i pomocnicy
elektryków, regionalnie lub
delegacje
Ślusarz, spawacz (MAG,
MIG, TIG)
Specjalista ds. kadr/
Rekruter




















Znajomość języków polskiego i
niemieckiego (min. B2)
Dyspozycyjność - pracujemy od
poniedziałku do niedzieli w godzinach
6-24 (obsługa posprzedażowa sklepu
internetowego)
Umiejętność obsługi komputera
Znajomość języków rosyjskiego i
angielskiego (min. B1)
Dyspozycyjność - pracujemy od
poniedziałku do niedzieli w godzinach
6-21
Wiedza techniczna z obsługi
smartfonów i komputerów
Znajomość języków niemieckiego (min.
B2)i angielskiego (min. B1)
Dyspozycyjność - pracujemy od
poniedziałku do niedzieli w godzinach
8-20
Wiedza techniczna z obsługi
smartfonów i komputerów
Znajomość języków niemieckiego i
angielskiego (min. B2)
Znajomość niemieckiego prawa pracy
Doświadczenie we współpracy ze
związkami zawodowymi
Dyspozycyjność
Sprawność fizyczna
Gotowość do relokacji

Komunikatywna/ podstawowa
znajomość języka niemieckiego
(poziom A2 – B1)
Prawo jazdy kat. B + auto do dyspozycji
(gotowość do codziennych dojazdów w
promieniu ok. 50km od granicy)
Elastyczność, gotowość do pracy
zmianowej
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Hogo GmbH







Pracownik
Produkcji/operator
widłowego


wózka

Budowlanka/cieśla
dachowy/cieśla
szalunkowy/blacharz/
murarz/malarz/stolarz/
Pracownik Produkcji













HOGA Personalservice






Spawacz
MIG/MAG/TIG/WIG

Kucharz ,-rka
Kelner, -ka
Pokojówka
Pomoc kuchenna










Znajomość języka niemieckiego w
stopniu komunikatywnym
Uprawnienia na wózki widłowe
Doświadczenie w pracy
Auto do dyspozycji
Znajomość języka niemieckiego w
stopniu komunikatywnym
Doświadczenie w pracy
Auto do dyspozycji
Znajomość języka niemieckiego w
stopniu komunikatywnym
Doświadczenie w pracy
Auto do dyspozycji
Znajomość języka niemieckiego w
stopniu komunikatywnym
Aktualne certyfikaty
Doświadczenie w pracy
Auto do dyspozycji
Wymagane doświadczenie w zawodzie.
Mile widziana znajomość języka
niemieckiego ( nie jest to warunek
konieczny).
Dyspozycyjność, mila aparycja.

Oferty pracy dla studentów:
 Pomoce kelnerskie, pomoce
kuchenne, sprzedawcy

Prolivo GmbH





Pielęgniarka / Pielęgniarz
Opiekun osoby starszej
Lekarz / Lekarka



Doświadczenie, komunikatywny
niemiecki

Walter Fach Kraft




Elektryk
Spawacz MIG/MAG






Spawacz TIG/WIG






Pracownik magazynu
Operator wózka widłowego




SEP, komunikatywny niemiecki
Uprawnienia, komunikatywny
niemiecki
Uprawnienia, komunikatywny
niemiecki
Komunikatywny niemiecki
Uprawnienia, komunikatywny
niemiecki










Kucharz/Kucharka
Kelner/Kelnerka
Pokojowy / Pokojówka
Hydraulik
Programista CNC
Kierowca C+E
Ślusarz
Malarz



Doświadczenie, komunikatywny
niemiecki



Branża budowlana (murarz,
cieśla budowlany, tynkarz,
operator dźwigu, pracownik
budownictwa podziemnego
itd.)
Branża spożywcza (operator
maszyn, wykwalifikowany
kucharz, rzeźnik, piekarz,...)



Doświadczenie zawodowe,
wykształcenie kierunkowe mile
widziane, dobra znajomość j.
niemieckiego (min. A2)



Uznany dyplom, wieloletnie
doświadczenie, dobra znajomość j.
niemieckiego, prawo jazdy i własny
samochód, gotowość do pracy
zmianowej

MSE Personal Service AG
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bsw – Bildungswerk der
Sächsischen Wirtschaft

Randstad Deutschland












Branża turystyczna (szef
kuchni, szef działu
bankietów, młodszy
kucharz, szef stacji)
Zawody handlowe i
techniczne (administrator
systemu IT, programista,
kierownik projektu
budowlanego)
Obróbka metalu (ślusarz,
spawacz, operator CNC,
mechanik pojazdów
osobowych i ciężarówek)

Zawody związane z branżą
budowlaną
(malarz/tapeciarz,
regipsiarz, stolarz, cieśla.
Monter instalacji
sanitarnych, grzewczych,
klimatyzacyjnych,
elektromonterzy, itp.)
Kelner
Kucharz
Spedytor
Magazynier
Dysponent logistyki
Operator wózka widłowego
Opiekunka osób starszych
Zawody w obróbce metalu,
mechatronik, operator
maszyn CNC z umiejętnością
programowania
(Heidenhain lub Siemens),
tokarz, frezer, spawacz TIG /
MAG, elektrotechnik,
elektryk
Operator wózka widłowego







Spawacze potrzebują aktualnych
certyfikatów spawalniczych, kilka lat
doświadczenia zawodowego (wymóg
konieczny), prawo jazdy, znajomość j.
niemieckiego na poziomie dobrym (B1),
gotowość do pracy zmianowej



Wykształcenie kierunkowe lub
kilkuletnie doświadczenie zawodowe,
mile widziane prawo jazdy i własny
samochód




Wykształcenie kierunkowe lub
Co najmniej 2 letnie doświadczenie
zawodowe na danym stanowisku
Dobra znajomość języka niemieckiego
(poziom A2 / B1)
Wysoka kultura osobista
Gotowość do pracy w systemie
zmianowym i w weekendy
Potrzebne uprawnienia do
wykonywania zawodu
Aktualna książeczka sanitarnoepidemiologiczna (zawody w
gastronomii i opiece)










GmbH & Co. KG




Elektrotechnik, Elektronik









Elektryk

Doświadczenie zawodowe,
wykształcenie kierunkowe mile
widziane, dobra znajomość j.
niemieckiego (min. A2)
Znajomość języka niemieckiego na
poziomie bardzo dobrym (B2),
wykształcenie i doświadczenie w
zawodzie







Mile widziane doświadczenie w pracy
na magazynie
Znajomość języka niemieckiego na
poziomie umożliwiającym komunikacje
w miejscu pracy
Uprawnienia na wózek widłowy
Wyksztalcenie techniczne o profilu
elektronicznym, mechatronicznym
lub podobne
Znajomość języka niemieckiego
pozwalająca na porozumiewanie się w
miejscu pracy
Umiejętność czytania rysunku
technicznego
Gotowość do pracy zmianowej
Wyksztalcenie jako Elektryk
Doświadczenie w zawodzie
Znajomość języka niemieckiego na
poziomie pozwalającym
Komunikatywność w pracy
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Spawacz





Pracownik cynkowni
(miejsce pracy: cynkownia
żarowa Velke Mezirici)





Znajomość języka niemieckiego
pozwalająca na komunikowanie się w
pracy
Mile widziane doświadczenie w pracy
jako spawacz
Certyfikaty spawalnicze
Znajomość obróbki metalu (ślusarz,
tokarz, frezer, operator maszyn CNC,
mechanik, mechatronik)
Mile widziane doświadczenie,
Znajomość języka niemieckiego
umożliwiająca porozumiewanie się w
pracy
Dokładność i samodzielność
Chęć do pracy w systemie zmianowym
Znajomość języka niemieckiego
pozwalająca na samodzielną pracę w
środowisku niemieckojęzycznym
Gotowość do pracy w systemie 4 lub 3zmianowym
Umiejętność pracy w grupie
Certyfikat B1 z języka niemieckiego lub
znajomość na poziomie B1
Gotowość do pracy w systemie: 2 dni
rano - 2 dni popołudniu - 2
dni nocka - 4 dni wolne
Umiejętność pracy w grupie
Zręczność
Chęć do pracy w systemie zmianowym
Znajomość niemieckiego pozwalająca
na komunikowanie się w pracy
Mile widziane doświadczenie na
produkcji
Dyspozycyjność
Praca w systemie 2 zmianowym
Praca w nadgodzinach



Konfekcjoner (miejsce
pracy: fabryka opon Praga)
Wulkanizator (miejsce
pracy: fabryka opon Praga)



Praca w systemie 3 zmianowym,







Zdolności manualne
Dyspozycyjność
Praca w nadgodzinach
Praca w systemie 1 lub 3 zmianowym
Prawo jazdy na wózki





Operator CNC









Pracownik do montażu
małych części









Pracownik montażu







Pomocnik produkcji







GALL S.R.O.





Kierowca wózka
widłowego(miejsce pracy:
fabryka opon Praga)



Pracownik na montażu
(miejsce pracy: fabryka
autobusów Libchavy)
Automechanik (miejsce
pracy: fabryka autobusów
Libchavy)



Praca w systemie 1 zmianowym



Wysokie zdolności manualne

Autoelektryk (miejsce pracy:
fabryka autobusów
Libchavy)



Działanie według procedur
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Murarz-płytkarz (miejsce
pracy: Skoda Auto Mlada
Boleslav)





Dümler Spedition GmbH



Kierowca samochodów
ciężarowych






Uczniowie do szkoły zawodowej
(Trzyletnia szkoła zawodowa –
praktyka zawodowa przeplatana
zajęciami szkolnymi. Egzaminy
końcowe.)

Pflege a-z GmbH
Stuck und Bau Gruppe

Kierunki:
 Specjalista ds. logistyki i
transportu
 Pracownik biurowy
 Specjalista ds. logistyki i
magazynowania
 Kierowca samochodu
ciężarowego
 Specjalista ds. montażu
mebli, mebli kuchennych
oraz przeprowadzek

Pielęgniarka/pielęgniarz







Murarz
Wykwalifikowany pracownik
budowlany (murarz-tynkarz,
betoniarz-zbrojarz, zdun)
Malarz
Lakiernik
Tynkarz








Znajomość języka niemieckiego
Prawo jazdy kat. B








Zdolności manualne
Wykształcenie zawodowe
Zainteresowanie i zaangażowanie
Własna inicjatywa
Niezawodność
Rzetelna realizacja zadań określonych
w szkole zawodowej, w ośrodku
szkoleniowym między
przedsiębiorstwami i na placu budowy
Zdobywanie umiejętności zgodnie z
planem szkolenia
Poznanie kluczowej działalności firmy
(systemy ociepleniowe) – izolacje,
prace przygotowawcze, korkowanie
Tynkowanie/wzmacnianie/tynkowanie
Szczegółowe szkolenia na zamówienie
Dobra znajomość języka niemieckiego
Prawo jazdy i samochód



DIS AG

Zentralen Auslands- und

Pracownik produkcji
Ślusarz
Spawacz
Inżynier mechatronika
Elektryk
Specjalista CNC
Projektant
Kierownik projektu
Inżynier procesu
Technik elektronik, elektryk,
elektryk

Prawo jazdy kategorii CE
Karta kierowcy
uprawnienie na przewóz rzeczy (kod
95)
Znajomość języka niemieckiego
Ukończone 18 lat
Wyjazd za granicę na okres minimum 3
lat.
Znajomość języka niemieckiego














Praca w systemie 1 zmianowym
Doświadczenie na stanowisku murarzpłytkarz
Praca w nadgodzinach









Wykształcenie lub doświadczenie
zawodowe jako technik elektronik
Dobra znajomość języka niemieckiego
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Fachvermittlung (ZAV)



Murarz



Pracownik betonu i
żelbetonu



Dekarz



Gotowość do pracy



Ukończone szkolenie w zawodzie
budowlanym
Dobra znajomość języka niemieckiego
Gotowość do nauki
Specjalne kwalifikacje zawodowe nie są
wymagane
Podstawowy niemiecki jest warunkiem
wstępnym.
Oczekiwany kunszt i gotowość do pracy
Zdobyte wykształcenie i doświadczenie
zawodowe jako kafelkarz, płytkarz
Dobra znajomość języka niemieckiego
Prawo jazdy klasy B
Gotowość do montażu








Płytkarz











Mechanik urządzeń
sanitarnych, grzewczych,
klimatyzacyjnych
Hydraulik, Instalator gazu i
wody









Elektromonter








Malarz









acosa Aircraft Composites








Mechanika roślin technologia sanitarna,
grzewcza i klimatyzacyjna
Hydraulik
Elektrycy
Spawacz
Piekarz/ Pizzer
Rzeźnik
Wykwalifikowany pracownik
w dziedzinie tworzyw
sztucznych
Operator CNC






Stopień w zakresie technologii
sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej;
alternatywnie doświadczenie
zawodowe w tym zakresie
Znajomość instalacji systemów
grzewczych według rysunku. Wiedza z
zakresu lutowania miękkiego
Podstawowy języki niemiecki
Wymagana jest gotowość do pracy i
prawo jazdy
Ukończone szkolenie zawodowe jako
elektryk
Gotowość do pracy (wykorzystanie w
całym kraju)
Pożądane prawo jazdy, ale bez
własnego samochodu (samochód
służbowy)
Dobra znajomość języka niemieckiego
(co najmniej poziom A2)
Ukończone szkolenie jako malarz i
lakiernik
Doświadczenie
Dobra znajomość języka niemieckiego
(co najmniej poziom A2)
Odpowiedzialność
Umiejętności komunikacyjne i
czerpanie przyjemności z pracy
Wykształcenie
Podstawowa znajomość języka
niemieckiego

Ukończone 3-letnie szkolenie
zawodowe jako mechanik-technolog w
zakresie technologii tworzyw
sztucznych i kauczuku lub ukończone 3-
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Sachsen







Pracownik w zakresie
tworzyw sztucznych –
produkcja gratowników









Pracownik w zakresie
tworzyw sztucznych –
montażysta na produkcji







LUTO Automotive






Operator linii produkcyjnej
Operator wózka widłowego

















Elektryk
Spawacz
Ślusarz
Mechanik konstrukcji
Specjalista CNC
Lakiernik przemysłowy
Stolarz
Mechatronik
Hydraulik
Malarz
Konstruktor
Technik
Mechatronik samochodowy
Specjalista do podatków
Inżynier do budowy maszyn
lub techniki pojazdów
Monter wykładzin

Czechy – Liberec, Jablonec
Niemcy – Lipsk, Bawaria,
Saksonia

TEMPTON
Personaldienstleistungen
GmbH







letnie szkolenie zawodowe w zawodzie
pokrewnym (operator maszyn i
urządzeń, operator obrabiarek).
Znajomość SAP i MFC (system
dystrybucji magazynu)
Podstawowa znajomość j, angielskiego
Znajomość specjalnych maszyn do
produkcji płyt
Znajomość właściwości i przetwarzania
w zakresie wykorzystania materiałów w
produkcji płyt
Gotowość do pracy zmianowej
Wykształcenie techniczne
Doświadczenie w obsłudze narzędzi i
maszyn do wykonania zadania
Znajomość j. niemieckiego na poziomie
dobrym (B2)
Samodzielność i umiejętność pracy w
zespole
Gotowość do pracy zmianowej
Doświadczenie w obsłudze narzędzi i
maszyn wymaganych do wykonania
zadania
Znajomość systemu operacyjnego
zarządzania jakością
Znajomość właściwości i przetwarzania
w zakresie wykorzystania materiałów
do produkcji płyt
Znajomość języka niemieckiego na
poziomie dobrym w mowie i piśmie
(B2)
Gotowość do pracy zmianowej
Manualne zdolności
Odpowiedzialność
Podstawa języka niemieckiego (tylko w
Niemczech)
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LetMeRepair GmbH







Technik informatyk
Technik teleinformatyk
Technik elektronik
Technik mechatronik
Montage Computer



Znajomość języka angielskiego lub
niemieckiego na poziomie B1

SCHNEIDER SYSTEMBAU
GmbH



Cieśla szalunkowy /
Betoniarz





Kierownik budowy





Brygadzista / Majster



Wykształcenie budowlane,
udokumentowane doświadczenie
budowlane, doświadczenie w pracy z
szalunkami systemowymi (na przykład:
DOKA, MEVA, RINGER, ALTRAD),
podstawowa znajomość języka
niemieckiego, mile widziane
doświadczenie w obsłudze dźwigów
budowlanych
Inżynier budownictwa / Magister
inżynier budownictwa, dobra
znajomość języka niemieckiego
Udokumentowane doświadczenie
budowlane, podstawowa znajomość
języka niemieckiego, mile widziane
doświadczenie w obsłudze dźwigów
budowlanych



Murarz



Wykształcenie budowlane,
udokumentowane doświadczenie
budowlane, podstawowa znajomość
języka niemieckiego, mile widziane
doświadczenie w obsłudze dźwigów
budowlanych

ACCURAT





Personaldienstleistungen



Pomocnik produkcyjny w
obróbce metalu i PVC
Pracownik magazynowy
(bez uprawnień na wózki)
Operator maszyn CNC,
również z umiejętnościami
programistycznymi




Gotowość do pracy w systemie 3zmianowym
Zręczność manualna
Dokładność



Wykształcenie kierunkowe



Znajomość programów do obsługi
magazynów






Spawacz MAG/WIG
Ślusarz-spawacz









Elektryk
Prace wykończeniowe
Stolarz
Ślusarz – spawacz
Operator CNC
Malarz
Komisjoner




Pomocnik magazynu
Pracownik obróbki metalu





Uprawnienia na wózki widłowe
Szlifowanie, piłowanie, kantowanie
Obsługa maszyn




Pracownik biurowy
Pomocnik na produkcji
opakowań
Operator wózka widłowego




Wykształcenie kierunkowe
Kontrola jakości



Uprawnienia na wózki widłowe i
doświadczenie
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Familienunternehmen
Kunze GmbH





Pomocnik elektryka
Elektryk, elektronik
Brygadzista w zespole






Zręczność manualna przy montażu
Testowanie i mierzenie źródła błędów
Kontrola procesów produkcyjnych
Instruowanie i zarządzanie personelem



Prace porządkowe





Fachowcy i pomocnicy





Pracownicy przetwórstwa
tworzyw sztucznych



Brak przeciwskazań do pracy fizycznej i
na wysokości
Nakładanie materiałów za pomocą
pistoletu natryskowego w kabinie z
maską do oddychania
Praca 2-zmianowa



Opiekun osób starszych,
pielęgniarz/pielęgniarka

Miejsca zatrudnienia: Weißwasser,
Bad Muskau, Cottbus, Rietschen,
Niesky, Görlitz und Umgebung.







Zakres działań: intensywna opieka,
opieka ambulatoryjna, opieka
stacjonarna


Administrator systemów IT



Miejsce pracy: Weißwasser






Specjalista ds. marketingu/
Eventmanager



Miejsce zatrudnienia:
Weißwasser






Wykwalifikowany pracownik
restauracji do Hotelu
Turmvilla w Bad Muskau




Miejsce zatrudnienia: Bad
Muskau






Wyksztalcenie w zawodzie
pielęgniarz/pielęgniarka, opiekun osób
starszych
Dyspozycyjność, umiejętność pracy w
zespole, odpowiedzialność
Samodzielność
Znajomość języka niemieckiego na
poziomie bardzo dobrym (B2)

Ukończone studia z zakresu informatyki
lub szkolenie z zakresu Ita także
kilkuletnie doświadczenie zawodowe
Radość z pracy w zespole,
Dobre umiejętności rozwiązywania
problemów
Umiejętność szybkiego zastosowania
aplikacji i zarządzanie nimi
Bardzo dobra znajomość języka
niemieckiego (B2)
Co najmniej 3 lata odpowiedniego
doświadczenia zawodowego w zakresie
marketingu/public relations/
komunikacji korporacyjnej/
projektowania graficznego/
zarządzania eventami
Studia w zakresie komunikacji,
marketingu lub pokrewne
Doświadczenie w projektowaniu
graficznym / webowym
Kreatywność, umiejętności
komunikacyjne
Znajomość języka niemieckiego na
poziomie bardzo dobrym (B2)
Ukończone wykształcenie w zakresie
hotelarsko-gastronomicznym a także
kilkuletnie doświadczenie zawodowe
Przyjazna aparycja, schludny wygląd,
uprzejmość, dobre maniery
Radość z pracy z ludźmi
Odporność na stres i talent
organizacyjny
Umiejętność szybkiego uczenia się,
dopasowania
Bardzo dobra znajomość języka
niemieckiego (B2)
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Kelner/ka do
HoteluTurmvilla in Bad
Muskau






Ukończone wykształcenie w zakresie
hotelarsko-gastronomicznym a także
kilkuletnie doświadczenie zawodowe
Empatia i doświadczenie w obsłudze
gości
Orientacja na zespół, dyspozycyjność,
pozytywne myślenie, otwartość na
innych
Dbałość o klienta
Dobra organizacja pracy, umiejętność
zmotywowania innych
Dobra znajomość języka niemieckiego
(A2-B1)
Doświadczenie w obsłudze wózków
jezdniowymi podnośnikowymi
Umiejętność obsługi komputera i
pakietu Ms Office
Niezawodność, punktualność
Motywacja do pracy i aktywna praca










Niezawodność, punktualność,
Gotowość do pracy zmianowej
Motywacja
Doświadczenie w pracy na magazynie
Znajomość standardów jakości
Gotowość do pracy 3-zmianowej
Samodzielność i motywacja
Poświadczenie o niekaralności



Podnoszenie i przenoszenie towarów
do 15 kg,
Gotowość do pracy w ruchu i w
różnych strefach temperaturowych
Praca z artykułami spożywczymi
Poświadczenie o niekaralności
Uprawnienia na wózki widłowe i
praktyka w obsłudze
Znajomość j. niemieckiego w stopniu
dobrym i j. angielskiego w stopniu
podstawowym
Gotowość do pracy w godzinach
nocnych oraz w razie potrzeby w
niedziele


Einsatzort: Bad Muskau







Unique Personalservice



Operator wózka widłowego
(Berlin)






Specjalista logistyki
magazynowej w Berlinie



Kontroler jakości w Berlinie



Pracownik magazynu w
Berlinie





Pracownik ds. obsługi
frachtu w Lipsku












Pracownik produkcji w
Berlinie

Pracownik magazynu w
Chemnitz












Doświadczenie zawodowe na produkcji
mile widziane
Bardzo dobry wzrok
Gotowość do pracy 3-zmianowej
Dokładność i samodzielność
Sprawność fizyczna
Niezawodność i odpowiedzialność
Wiedza i znajomość praktyczna
logistyki magazynowej
Umiejętność pracy w zespole,
niezawodność
Sprawność fizyczna
Gotowość do pracy zmianowej
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Pracownik produkcji w
Chemnitz







Operator wózka widłowego
w Chemnitz









Spawacz MAG/ WIG w
Rostock

Operator maszyn w Zwickau









Riele



Monter konstrukcji
stalowych

Personaldienstleistungen





und Büroservice GmbH








Spawacz-Ślusarz
Metody spawania
136,138,111,135,141










Hydraulik










Elektryk









Zręczność i wysokie zdolności
motoryczne
Podstawowa znajomość elektroniki
Szybkość i niezawodność
Doświadczenie w pracy na magazynie
oraz magazynie wysokiego składowania
Uprawnienia na wózki widłowe
Gotowość do pracy zmianowej
Umiejętność spawania metodą MAG
i/lub WIG
Spawanie podzespołów
Gotowość do pracy zmianowej
Obróbka materiału maszynami do
gięcia i cięcia
Pożądane doświadczenie w obróbce
kamienia naturalnego
Gotowość do pracy na 2 zmiany
Kondycja fizyczna
Znajomości języka niemieckiego
pozwalająca na porozumiewanie się w
miejscu pracy
Prawo jazdy, mile widziane własny
samochód
Zdolność pracy na wysokości
Doświadczenie lub nie w montażu
konstrukcji stalowych
Prace ślusarskie
Wykształcenie i/lub doświadczenie
zawodowe
Znajomości języka niemieckiego
pozwalająca na porozumiewanie się w
miejscu pracy
Prawo jazdy, mile widziane własny
samochód
Zdolność pracy na wysokości
Doświadczenie lub w montażu
konstrukcji stalowych, mostów i innych
obiektów wysokogabarytowych
Wykształcenie i/lub doświadczenie
zawodowe
Montaż instalacji wodnokanalizacyjnej, gazowej i C.O.
Montaż sieci odpływowych
Biały montaż
Znajomość języka niemieckiego
(pozwalająca na porozumiewanie się w
miejscu pracy)
Prawo jazdy, mile widziane własny
samochód
Doświadczenie na danym stanowisku
Mile widziane uprawnienia gazowe
Znajomość języka niemieckiego B1
Prawo jazdy, mile widziane własny
samochód
Doświadczenie na danym stanowisku
Mile widziane wykształcenie
kierunkowe
Uprawnienia SEP
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Brygadzista/Kierownik
budów











AlphaTec
Personaldienstleistungen
GmbH
Trenkwalder
Personaldienste GmbH



Kierowca CE













Mechatronik
Spawacz MAG, WIG, MIG
Elektryk
Malarz i lakiernik
Ślusarz
Operator CNC
Murarz
Cieśla szalunkowy
Pracownik budownictwa
podziemnego
Operator dźwigu
Pomocnik budowlany
Tynkarz
Płytkarz
Malarz
Lakiernik
Ślusarz
Spawacz MAG/ WIG i 111
Tokarz i frezer CNC
Cieśla
Dekarz
Elektryk
Monter instalacji
sanitarnych, grzewczych,
klimatyzacyjnych
Stolarz budowlany /
meblowy
Absolwenci szkół
zawodowych
Pracownik budownictwa
podziemnego
Monter sieci i instalacji
sanitarnych






Znajomość języka niemieckiego
Ukończone szkolenie zawodowe
Prawo jazdy/ samochód
Gotowość do pracy



Dobra znajomość języka niemieckiego,
pozwalająca na komunikację
telefoniczną
Prawo jazdy kat. B i własny samochód
mile widziane – mile widziane 2-3
osobowe grupy
Gotowość do wyjazdów służbowych



Operator koparki




Min. 5 lat w zawodzie
Znajomość j. niemieckiego na poziomie
A1



Kierowcy ciężarówek/
zakład budowlany, ale nie
kierowcy TIR




Karta E11, CE
Znajomość j. niemieckiego na poziomie
A1

















Kafril Bau GmbH

Dobra znajomość jęz. niemieckiego
Doświadczenie w pracy jako
brygadzista,
Samodzielność w podejmowaniu
decyzji
Dobra znajomość budowy maszyn i
urządzeń
Dobra znajomość rysunku technicznego
(nadzór nad dokumentacja)
Dyspozycyjność,
Umiejętność organizacji pracy brygady.
Prawo jazdy, mile widziane własny
samochód
Wykształcenie i/lub doświadczenie
zawodowe i techniczne
Prawo jazdy kat. CE z kodem 95, karta
kierowcy












Dyplom czeladnika w zawodzie Monter
Sieci
Znajomość j. niemieckiego na poziomie
A1

14

Deutsche Post DHL



Dostawca Paczek








Rozładunek i załadunek
kontenerów








Sortowanie listów








Doręczyciel listów i paczek
na terenie Berlina i okolic









Doręczyciel listów








Zawodowy kierowca









Zaświadczenie o niekaralności
(warunek konieczny),
Znajomość j. niemieckiego na poziomie
komunikatywny,
Prawo jazdy kat. B,
Dyspozycyjność, odpowiedzialność,
wysoka motywacja do działania,
punktualność
Sprawność fizyczna
Zaświadczenie o niekaralności
(warunek konieczny),
Znajomość j. niemieckiego na poziomie
komunikatywny (ale nie wymagany),
Dyspozycyjność, odpowiedzialność,
wysoka motywacja do działania,
punktualność,
Sprawność fizyczna
Zaświadczenie o niekaralności
(warunek konieczny),
Dobra znajomość j. niemieckiego,
Dyspozycyjność, odpowiedzialność,
wysoka motywacja do działania,
punktualność,
Sprawność fizyczna
Zaświadczenie o niekaralności
(warunek konieczny),
Dobra znajomość j. niemieckiego w
mowie i piśmie,
Prawo jazdy kat. B,
Dyspozycyjność, odpowiedzialność,
wysoka motywacja do działania,
punktualność,
Sprawność fizyczna
Zaświadczenie o niekaralności
(warunek konieczny),
Dobra znajomość j. niemieckiego w
mowie i piśmie,
Dyspozycyjność, odpowiedzialność,
wysoka motywacja do działania,
punktualność,
Sprawność fizyczna
Zaświadczenie o niekaralności
(warunek konieczny),
Dobra znajomość j. niemieckiego w
mowie i piśmie,
Prawo jazdy kat. CE,
Dyspozycyjność, odpowiedzialność,
wysoka motywacja do działania,
punktualność,
Sprawność fizyczna
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MUGLER AG



Monter instalacji sieci oraz
światłowodów (m / ż)












Kierownik budowy /
kierownik projektu w
obszarze Telekomunikacji
(m / w)
Odpowiedzialny za
utrzymanie/naprawę
urządzeń
telekomunikacyjnych















Projektant konstrukcji
stalowych


















Wykształcenie zawodowe w kierunku
prac ziemnych / drogowych lub
równoznaczne
Mile widziana znajomość dziedziny
budownictwa ziemnego oraz/lub
techniki włókna szklanego
Prawo jazdy kat. B
Zręczność manualna
Staranny, należyty i samodzielny
sposób pracy
Nieograniczona zdolność do
wykonywania montażu
Zdolność do pracy zarówno
samodzielnie jak i w zespole
Ukończone studia z zakresu
budownictwa, budowy maszyn,
elektrotechniki lub pokrewne
Predyspozycje psychofizyczne do pracy
na wysokości (stwierdzenie
predyspozycji nastąpi w ramach
procesu aplikacji)
Bardzo dobra znajomość języka
niemieckiego w mowie i piśmie
Znajomość zagadnień z obszaru sieci
telefonii komórkowej, elektrotechniki
oraz klimatyzacji
Gotowość do podróży służbowych
Doświadczenie w zarządzaniu
projektami jak również w zarządzaniu
personelem
Samodzielny, zaangażowany i
skuteczny sposób pracy
Wytrzymałość oraz siła przebicia
Prawo jazdy kategorii B
Ukończone studia inżynierskie w
zakresie konstrukcji budowlanych,
budownictwa ogólnego lub
równoznaczne
wykształcenie
Dobra znajomość języka niemieckiego
w mowie i piśmie, którą będą mieli
Państwo okazję poszerzyć podczas
pracy w środowisku
niemieckojęzycznym (doświadczeni
koledzy z Polski pomogą Państwu w
ulepszeniu
specjalistycznego słownictwa)
Znajomość programów
komputerowych służących do
wykonywania obliczeń (Rstab,
Mathcad, VC Master itd.)
Dodatkowym atutem będą pierwsze
doświadczenia zawodowe oraz wiedza
w zakresie telefonii komórkowej
(nie są wymagane)
Znajomości obowiązujących norm
budowlanych w szczególności
EuroCodu, DINu oraz wyostrzone
zdolności
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Majster / Brygadzista do
prac ziemnych













Technik komunikacji















Projektant sieci
stacjonarnych









analityczne
Konieczne predyspozycje
psychofizyczne do pracy na wysokości
(stwierdzenie predyspozycji nastąpi w
ramach
procesu aplikacji)
Sposób pracy cechujący się
nastawieniem na klienta oraz
skuteczne i odpowiedzialne
postępowanie
Umiejętność pracy zarówno
samodzielnie jak i w zespole
Gotowość do podróży służbowych na
terenie Niemiec
Prawo jazdy kategorii B
Wykształcenie zawodowe w kierunku
prac ziemnych / drogowych lub
równoznaczne
Doświadczenie w pracy na stanowisku
Brygadzisty w pracach ziemnych będzie
dodatkowym atutem
Prawo jazdy kategorii B; Mile widziana
również kategoria C lub CE
Doświadczenie w pracy z maszynami
budowlanymi
Samodzielny, zorganizowany i
skuteczny sposób pracy
Nieograniczona zdolność do
wykonywania montażu
Zdolność do pracy zarówno
samodzielnie jak i w zespole
Ukończone wykształcenie techniczne w
branży techniki komunikacji,
telekomunikacji lub pokrewne
Dobra znajomość języka niemieckiego
w mowie i piśmie, którą będą mieli
Państwo okazję poszerzyć podczas
pracy w środowisku
niemieckojęzycznym
Mile widziane będzie praktyczne
doświadczenie w zakresie techniki
komunikacji
Zręczność manualna
Staranny oraz odpowiedzialny sposób
pracy
Nieograniczona gotowość do
wykonywania prac montażowych
Zdolność do pracy zarówno
samodzielnie jak i w zespole
Prawo jazdy kategorii B
Ukończone techniczne wykształcenie w
branży telekomunikacyjnej lub
pokrewnej
Dobra znajomość języka niemieckiego
w mowie i piśmie, którą będą mieli
Państwo okazję poszerzyć
podczas pracy w środowisku
niemieckojęzycznym
Doświadczenie w rysunkowym
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Kreślarz budowlany




















Serwisant / Monter








planowaniu oraz projektowaniu sieci
telekomunikacyjnych
Umiejętność pracy w środowisku CAD
(preferowany jest AutoCAD)
Mile widziane będzie praktyczne
doświadczenie w zakresie prawa w
odniesieniu do planowania
przestrzennego,
udzielania zezwoleń oraz prawa
budowlanego
Znajomość podstawowych zagadnień
technicznych (Miedź, Koax,
Światłowód, itp.)
Samodzielny, indywidualny i skuteczny
sposób pracy
Zdolność do pracy zarówno
samodzielnie jak i w zespole
Prawo jazdy kategorii B
Ukończone wykształcenie jako
rysownik konstrukcji budowlanych,
kreślarz, technik/ inżynier
budowlany bądź też równoważne
kwalifikacje
Dobra znajomość języka niemieckiego
w mowie i piśmie, którą będą mieli
Państwo okazję poszerzyć podczas
pracy w środowisku
niemieckojęzycznym (doświadczeni
koledzy z Polski pomogą Państwu w
ulepszeniu specjalistycznego
słownictwa)
Dodatkowym atutem będą pierwsze
doświadczenia zawodowe oraz wiedza
w zakresie telefonii komórkowej (nie są
wymagane)
Biegła znajomość oprogramowania
CAD (preferowany program AutoCAD
oraz Inventor)
Wyostrzona wrażliwość na potrzeby
klienta w powiązaniu ze świadomością
kosztów
Sposób pracy cechujący się własną
odpowiedzialnością, starannością i
dokładnością
Umiejętność do pracy zarówno
samodzielnie jak i w zespole
Konieczne predyspozycje
psychofizyczne do pracy na wysokości
(stwierdzenie predyspozycji nastąpi w
ramach procesu aplikacji)
Prawo jazdy kategorii B
Ukończone wykształcenie zawodowe
lub techniczne w zakresie
elektrotechniki, mechatroniki,
budownictwa lub pokrewny zawód
Prawo jazdy kategorii B
Dobra znajomość obsługi komputera
Zaletą będzie znajomość zagadnień
sieci telefonii komórkowej
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Operator maszyn CNC





Mechanik pojazdów
samochodowych





ODS GmbH



Szlifierz CNC







Lakiernik



Konieczne predyspozycje
psychofizyczne do pracy na wysokości
(stwierdzenie predyspozycji nastąpi w
ramach procesu aplikacji)
Gotowość do podróży służbowych
Komunikatywna znajomość języka
niemieckiego w mowie i piśmie, którą
będą mieli Państwo okazję poszerzyć
podczas pracy w środowisku
niemieckojęzycznym
Zdolność do pracy zarówno
samodzielnie jak i w zespole
Skuteczny i odpowiedzialny sposób
pracy
Dobra znajomość języka niemieckiego
w mowie i piśmie, podstawowa wiedza
matematyczna, szkolenie zawodowe
jako mechanik obróbki skrawaniem /
operator maszyn CNC, umiejętność
pracy wg rysunków technicznych,
szkiców i dokumentów
technologicznych a także urządzeń
pomiarowych i testowych,
elastyczność, niezależna praca,
zaangażowanie
Dobra znajomość języka niemieckiego
w mowie i piśmie, podstawowa wiedza
z zakresu matematyki, wykształcenie
zawodowe jako mechanik
samochodowy lub pokrewne,
znajomość narzędzi , umiejętność pracy
wg rysunków montażowych, listy
części, harmonogramu pracy,
dokumentów roboczych, instrukcji.
Elastyczność, zaangażowanie,
umiejętność pracy w zespole, gotowość
do pracy zmianowej
Dobra znajomość języka niemieckiego
w mowie i piśmie, podstawowa wiedza
matematyczna, szkolenie zawodowe
jako mechanik obróbki skrawaniem /
operator maszyn CNC, mile widziane
doświadczenie jako szlifierz CNC kół
zębatych, praca wg rysunków
technicznych szkicy i dokumentacji
technologicznej, praca ze sprzętem
pomiarowym i testowym
Elastyczność, zaangażowanie,
umiejętność pracy w zespole, gotowość
do pracy zmianowej
Mieszanie farby zgodnie ze specyfikacją
producenta, obsługa wciągników w
kabinie lakierniczej, natryskiwanie
części zgodnie z danymi technicznymi
lub harmonogramem opryskiwania,
kontrola i obsługa lakierni (ustawienie
temperatury, czas cyklu), kontrola
jakości koloru i jeśli to konieczne
wstępna obróbka,
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Pomocnik w obróbce metalu
na budowie







Tokarz CNC







Frezer CNC







Pomocnik w obróbce metalu





Ślusarz





Pomocnik magazynowy





Agent Call-Center





Pomoc biurowa





Operator wózka widłowego



Dobra znajomość języka niemieckiego
w mowie i piśmie, podstawowa wiedza
matematyczna,
Podstawowa wiedza z zakresu obróbki
metalu mile widziana, elastyczność,
samodzielność, zaangażowanie,
gotowość do pracy zmianowej
Dobra znajomość języka niemieckiego
w mowie i piśmie, szkolenie zawodowe
jako mechanik obróbki skrawaniem /
operator maszyn CNC
Umiejętność pracy wg rysunków
technicznych, szkiców i dokumentów
technologicznych a także urządzeń
pomiarowych i testowych,
elastyczność, samodzielność,
zaangażowanie, gotowość do pracy
zmianowej
Dobra znajomość języka niemieckiego
w mowie i piśmie, szkolenie zawodowe
jako mechanik obróbki skrawaniem /
operator maszyn CNC
Umiejętność pracy wg rysunków
technicznych, szkiców i dokumentów
technologicznych a także urządzeń
pomiarowych i testowych,
elastyczność, samodzielność,
zaangażowanie, gotowość do pracy
zmianowej
Dobra znajomość języka niemieckiego
w mowie i piśmie,
Podstawowa wiedza z zakresu obróbki
metalu mile widziana, elastyczność,
samodzielność, zaangażowanie,
gotowość do pracy zmianowej
Dobra znajomość języka niemieckiego
w mowie i piśmie, elastyczność,
samodzielność, zaangażowanie,
gotowość do pracy zmianowej
Dobra lub bardzo dobra znajomość j.
niemieckiego, elastyczność,
samodzielność, zaangażowanie,
gotowość do pracy zmianowej,
uprawnienia na wózki widłowe uznane
w Niemczech, mobilność
Dobra lub bardzo dobra znajomość
jednego z języków:
niemieckiego/angielskiego/rosyjskiego,
obsługa komputera, gotowość do pracy
zmianowej
Dobra lub bardzo dobra znajomość
języka niemieckiego lub angielskiego,
komunikacja telefoniczna lub emailowa
Dobra lub bardzo dobra znajomość
języka niemieckiego, elastyczność,
samodzielność, zaangażowanie,
gotowość do pracy zmianowej ,
uprawnienia na wózki widłowe uznane
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w Niemczech, mobilność


Szwacz/ka





Spawacz





Pomocnik produkcyjny
(metal, drewno, tworzywa
sztuczne, papier)





Mechatronik



Dobra lub bardzo dobra znajomość
języka niemieckiego, elastyczność,
samodzielność, zaangażowanie,
gotowość do pracy zmianowej,
mobilność



Elektronik/elektryk



Dobra lub bardzo dobra znajomość
języka niemieckiego, elastyczność,
samodzielność, zaangażowanie,
gotowość do pracy zmianowej,
mobilność



Operator maszyn i urządzeń



Dobra lub bardzo dobra znajomość
języka niemieckiego, elastyczność,
samodzielność, zaangażowanie,
gotowość do pracy zmianowej,
mobilność



Mechanik technologii
drewna



Dobra lub bardzo dobra znajomość
języka niemieckiego, elastyczność,
samodzielność, zaangażowanie,
gotowość do pracy zmianowej,
mobilność



Stolarz



Dobra lub bardzo dobra znajomość
języka niemieckiego, elastyczność,
samodzielność, zaangażowanie,
gotowość do pracy zmianowej,
mobilność



Opiekun osób starszych





Wykwalifikowany opiekun
osób starszych



Dobra lub bardzo dobra znajomość
języka niemieckiego, doświadczenie
zawodowe w zakresie opieki nad osobą
starszą, elastyczność, samodzielność,
zaangażowanie, gotowość do pracy
zmianowej, mobilność
Dobra lub bardzo dobra znajomość
języka niemieckiego, elastyczność,
samodzielność, zaangażowanie,
gotowość do pracy zmianowej,
mobilność

Dobra lub bardzo dobra znajomość
języka niemieckiego, elastyczność,
samodzielność, zaangażowanie,
gotowość do pracy zmianowej, mile
widziane doświadczenie w szyciu
produktów skórzanych, mobilność
Dobra lub bardzo dobra znajomość
języka niemieckiego, elastyczność,
samodzielność, zaangażowanie,
gotowość do pracy zmianowej,
mobilność, aktualne uprawnienia
spawalnicze uznane w Niemczech
Dobra lub bardzo dobra znajomość
języka niemieckiego, elastyczność,
samodzielność, zaangażowanie,
gotowość do pracy zmianowej,
mobilność
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Wymagania wstępne:
(egzamin dojrzałości)
Studia licencjackie
Ekonomia i języki
(niemiecki i polski)

Lokalizacja studiów: Görlitz
Stopień: licencjat
Czas studiów: 8 semestrów
Punkty ECTS: 240
Rozpoczęcie studiów: semestr
zimowy

……………………………………………………

Hochschule Zittau/Görlitz

Tłumaczenie specjalistyczne
niemiecki/polski
Miejsce
studiów:

Görlitz

Stopień:
magister
Czas trwania:

W niepełnym
wymiarze
godzin,
kształcenie na
odległość
głównie w trybie
online

Nauka:

Punkty ECTS
Rozpoczęcie
studiów:

Termin
ukończenia
studiów

WS GmbH

König GmbH & Co KG




4 semestry

Dla zagranicznych kandydatów jeden z
dokumentów, uprawniających do przyjęcia
na uczelnię:
Niemiecki Dyplom językowy
Deutsches Sprachdiplom (Stufe II)
rodzaj certyfikatu poświadczającego
znajomość języka niemieckiego, do którego
egzaminy przygotowuje
Kultusministerkonferenz (KMK).
Egzamin TestDaF (we wszystkich częściach
min. na poziomie 4)
Goethe-Zertifikat C2
Großes/Kleines Deutsches Sprachdiplom
(GDS/KDS)
……………………………………………….
Wymagania wstępne:
wariant 1:
Ukończone pierwsze kwalifikacje zawodowe
na studiach na kierunku ekonomicznym lub
filologicznym z 210 punktami ECTS oraz
minimum roczne doświadczenie zawodowe
(w ekonomii lub tłumaczeniach)
wariant 2:
Ukończone pierwsze kwalifikacje zawodowe
na studiach na kierunku ekonomicznym lub
filologicznym z 180 punktami ECTS oraz
minimum roczne doświadczenie zawodowe
(w ekonomii lub tłumaczeniach) a także
zdanie testu umiejętności (zgłoszenia na
adres e-mail: fred.schulz@hszg.de )

90
Semestr zimowy

Do 15 lipca



Elektryk/elektroinstalator
Instalator systemów
sanitarnych i grzewczych
Monter szaf sterowniczych

 Doświadczenie zawodowe i
wyksztalcenie kierunkowe bądź podobne
 Znajomość języka niemieckiego B1
(porozumiewanie się)



Elektryk

 Doświadczenie zawodowe
 Mile widziane wyksztalcenie kierunkowe
 Kładzenie instalacji elektrycznych
przemysłowych i domowych według
planu
 Mile widziane prawo jazdy i samochód
 Czytanie rysunków technicznych,
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Hydraulik


Monter
instalacji przeciwpożarowych



Monter wentylacji



Ślusarz



Monterzy do pracy
w stoczniach

instalacyjnych
 Co najmniej podstawowa znajomość
języka niemieckiego
 Doświadczenie zawodowe
 Mile widziane wyksztalcenie kierunkowe
 Kładzenie instalacji centralnego
ogrzewania
 Montaż ogrzewania podłogowego
 Wykonywanie białego montażu
 Mile widziane umiejętności spawalnicze
 Praca przy rurach PE, PCV, miedzianych,
stalowych. Stalowych ocynkowanych
 Mile widziane prawo jazdy i samochód
 Czytanie rysunków technicznych,
instalacyjnych
 Co najmniej podstawowa znajomość
języka niemieckiego
 Doświadczenie zawodowe
 Mile widziane wyksztalcenie kierunkowe
 Umiejętność pracy na wysokościach
 Dodatkowo mile widziane doświadczenie
w pracy przy montażu regałów
wysokiego składowania
 Mile widziane prawo jazdy i samochód
 Czytanie rysunków technicznych,
instalacyjnych
 Co najmniej podstawowa znajomość
języka niemieckiego
 Doświadczenie zawodowe
w kierunku montażu kanałów
wentylacyjnych
 Mile widziane prawo jazdy i samochód
 Czytanie rysunków technicznych,
instalacyjnych
 Co najmniej podstawowa znajomość
języka niemieckiego
 Prace przy rurach
 Budowa i montaż konstrukcji stalowych
 Doświadczenie przy montażu fasad
aluminiowych , drzwi i okien
 Czytanie rysunków technicznych,
instalacyjnych
 Mile widziane prawo jazdy i samochód
 Co najmniej podstawowa znajomość
języka niemieckiego
 Osoby z doświadczeniem w pracy w
stoczni :
- monterzy kadłubów
- spawacze
- monterzy konstrukcji
stalowych
 Ślusarz narzędziowy, maszynowy
 Doświadczenie zawodowe
 Czytanie rysunków technicznych,
instalacyjnych
 Co najmniej podstawowa znajomość
języka niemieckiego
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Tokarz
Operator CNC

Höhne Dachdeckerbetrieb



Dekarz-blacharz

GmbH

 Wykształcenie jako tokarz mechanik lub
porównywalne
 Doświadczenie w pracy na tokarce
Siemens 840D bedzie zaletą
 Znajomość nowoczesnych centrów 5
osiowych będzie zaletą
 Pełny etat 40 godzin
 Praca na 2 zmiany od poniedziałku do
piątku (w przypadku zapotrzebowania 3
zmiany)
 Dekarz-blacharz czeladnik, lub co
najmniej 3 lata doświadczenia na w/w
stanowisku
 Atutem jest posiadanie doświadczenia
przy wykonywaniu dachów płaskich i
spadowych
 Prawo jazdy kat. B i samochód
 Pewne posługiwanie się językiem
niemieckim niezbędne do porozumienia
się w zespole

24

