
OFERTA PRACY nr: 700/2014 

DANE DOTYCZĄCE OFERTY

Stanowisko pracy Stolarz - Monta żysta/Kontroler ISCO 7124 Nr ref. 6776327 

Miejsce pracy Austria Fuegen, Tirol 

Liczba wolnych miejsc 2 

Oferta ważna do dnia Ważna do odwołania 

DANE DOTYCZĄCE FIRMY 

Kraj Austria 

Nazwa firmy Holzindustrie Binderholz GmbH  

Zakres obowiązków Binderholz Group jest jednym z najwi ększych przedsi ębiorstw
przetwórstwa drewna litego w Europie. W sze ściu miejscach produkcji i
sprzeda ży w austriackich prowincji Tyrol i Salzburg oraz ni emieckim kraju
związkowym Bawaria. Zakres obowi ązków: R ęczna lub automatyczna
stolarka w budownictwie drewnianym projektu z produ ktami na bazie
drewna litego drewna klejonego (lokalizacja / Jenba ch) lub Zarz ądzanie
jakością oraz kontrola tartaków w tym strugarek (lokalizacj a Kosching) i
aktywnego uczestnictwa w obszarze produkcji.  

WYMAGANIA

Znajomość języka Język niemiecki w stopniu dobrym 

Wykształcenie Wykształcenie średnie techniczne 

Doświadczenie Wymagane 

Inne Solidno ść i elastyczno ść w pracy 

WARUNKI PRACY

Okres zatrudnienia Praca od zaraz - Min. 2 letni kontrakt 

Czas pracy Praca stała + pełny wymiar godzin 

Godziny pracy 38,5 h./tygodniowo 

Wynagrodzenie Wynagrodzenie powy żej minimalnego wynagrodzenia zgodnie z przepisami
rynku pracy oraz uzale żnione od do świadczenia. Od 1900,46 EUR brutto
miesi ęcznie 

Zakwaterowanie Pracodawca pomaga w znalezieniu lub dofinansowuje z akwaterowanie  

Wyżywienie - 

Podróż - 

Inne Urlop min. 25 dni i dodatkowy czas stanowi system I ndywidualne szkolenia i
dodatkowe świadczenia Indywidualna pomoc w świadczeniu
mieszkaniowym 

DODATKOWE INFORMACJE

Rekrutacja - 

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie w języku niemieckim formularza standardowego CV europejskiego (do

pobrania na stronie internetowej www.wup.poznan.pl w dziale oferty pracy) oraz list motywacyjny i przesłanie pocztą

elektroniczną na adres: m.lewko@wup.poznan.pl

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze

zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na

ofertę pracy jest:
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ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, telefon: (061) 846-38-19, fax: (061) 846-38-20, mail: powu@praca.gov.pl  lub

wup@wup.poznan.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,

ul. Kościelna 37, 60-537

Poznań

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 2008 r. Nr 69, poz. 415 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.

Uwaga: 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 ).

Więcej ofert pracy za granicą: www.eures.europa.eu, www.eures.praca.gov.pl
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