
 

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG 

oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i 

pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób 

                                       

 

 

 

 

OFERTA PRACY 

Krajowy nr ref: 10000-1128296571-S 

 

 

Stanowisko:  
Protetyk stomatologiczny w systemach ceramicznych  

Kod ISCO:  3119 

Opis stanowiska/ zakres 
obowiązków: 

przygotowanie i obróbka protez dentystycznych w pracowni 
protetycznej (ceramika pełna, systemy metalowo-ceramiczne, ceramika 
tlenku cyrkonu) 

Liczba etatów: 2 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy 

 
 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  pracodawca 

Nazwa: Functiodent OHG 

Adres:  D-01099 Dresden  
Königsbrücker Str.76 

Kraj: Niemcy, Saksonia 

Telefon (z kodem kraju): +49 351 4268918 

Fax: +49 351 2063100 

E-mail: info@functiodent.de  

Strona internetowa: www.functiodent.de 

Krótki opis działalności 
gospodarczej

i
:  

Renomowane laboratorium dentystyczno-protetyczne, z kilkuletnim 
doświadczeniem, dbające o jakość oraz śledzące i stosujące 
najnowsze osiągnięcia z branży 

 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Technik dentystyczny (protetyk) 

Doświadczenie zawodowe:  
 

Minimum 3-letnie 

Znajomość języków:  Język Poziom 

1. angielski  

2. niemiecki  

1.bardzo dobry  

2. min. podstawowy  

Inne istotne wymagania: 
 

Sumienność, dbałość o najwyższą jakość 

 

 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy  
w Białymstoku 
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WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  Min. 1.600 – 1800 Euro/m-c  

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Functiodent OHG 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę 

 Wymiar czasu pracy Pełny etat 

Czas trwania umowy:  nieokreślony 

 Liczba godzin tygodniowo: 40 

Data rozpoczęcia: Od 1.08.2015  

Dodatkowe świadczenia 

 

- Pomoc w znalezieniu zakwaterowania 

- pracodawca opłaca kurs języka niemieckiego  

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

 

Wymagane dokumenty List motywacyjny i CV, dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

Angielski lub niemiecki  

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do pracodawcy 

Gdzie należy wysłać dokumenty: info@functiodent.de 

Dane teleadresowe przedstawiciela 
pracodawcy: 

Pan Alexander Findeisen 00491749272229  

 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 16.06.2015 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

01.01.2016 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

UWAGA: 

1. 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.   

2. 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.  

3. 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.  
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