
                                       
 

 
 
 
 
 

 

Wojewódzki Urząd Pracy  
w Białymstoku 

 

                              
 
      

OFERTA PRACY – NORWEGIA 
Nr ref. EURES: 16031506135 

 

Osoba na stanowisko:  
SPAWACZ/BLACHARZ 

Kod ISCO:  7212 

Liczba etatów: 8 

Opis stanowiska/zakres obowiązków: Spawanie metodą 111/136. Praca przy konstrukcjach stalowych. 

Miejsce zatrudnienia – kraj:  NORWEGIA 

 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Agencja pracy tymczasowej 
Agencja Svane Bemanning AS oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z 
przepisami prawa obowiązującymi w Norwegii. 

Nazwa: Svane Bemanning AS 

Adres: Hanskemakerbakken 3, 7018 Trondheim 

Kraj: Norwegia 

Telefon: +47 73966000 

E-mail: jobs@svanebemanning.no 

Strona internetowa: www.svanebemanning.no 

Krótki opis działalności gospodarczej: Svane Bemanning AS to agencja pracy tymczasowej działająca w branży 
budowlanej poszukująca zagranicznych pracowników dla norweskich 
pracodawców w zależności od ich potrzeb klienta i pożądanych kwalifikacji. 
 

 
MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Norwegia 

 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: zawodowe 

Doświadczenie zawodowe:  
 

Wymagane co najmniej 3 letnie doświadczenie. 

Znajomość języków:  j. angielski i/lub norweski –komunikatywnie.  
Dobra znajomość języka angielskiego zarówno w mowie jak i piśmie będzie 
dodatkowym atutem. 
Znajomość innego j. skandynawskiego (norweski, szwedzki, duński) będzie 
również dodatkowym atutem 

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty: Prawo jazdy kat.B, certyfikaty spawalnicze 111, 136 

 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  165-190 NOK  

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Korona Norweska 

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Svane Bemanning AS 

Rodzaj umowy: Umowa o prace na czas określony. 

Wymiar czasu pracy: Pełen etat. 37,5-48 

Czas trwania umowy: 15.12.2015 

Dodatkowe informacje: Pracodawca pomaga w znalezieniu zakwaterowania. 

Data rozpoczęcia: Czerwiec/lipiec 

 



 
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty CV , referencje 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

język angielski lub norweski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do pracodawcy i do wiadomości doradcy EURES WUP Gdańsk 

Gdzie należy wysłać dokumenty: Należy przesłać swoje CV na adres e-mail: jobs@svanebemanning.no  i 
do wiadomości a_piwowarska@wup.gdansk.pl  z dopiskiem „Welders, 
metal sheet workers” 

 
WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 11.06.2015r.   

Termin przedkładania podań o pracę 
/ zakończenia ważności oferty: 

31.07.2015r.  

Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje 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.  


