
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 – HOLANDIA 
Nr ref. EURES: WBS2517714 

 
Stanowisko:  
 

Programista CNC M/F 

Kod ISCO:  3123 

Opis stanowiska / zakres 
obowiązków: 

- Programowanie specjalistycznej maszyny  CNC - ponsnibbel  Trumpf 
(wyciskarka/dziurkarka) 
- tworzenie modeli  według  SolidWorks i generowanie przesyłanego 
formatu DXF  
- Planowanie procesu obróbki produktu w Navision (Microsoft Dynamics)  
- dokumentacja techniczna 
- Uzbrajanie tokarki w niezbędne narzędzia uzywane w technice 
ponsnibbel. 
- Projektowanie i programowanie potrzebnych części, takich jak formy 
spawalnicze lub formy dla giętarek. 
- aktywna współpraca z konstruktorami w celu przyczyniania się do 
rozwoju rzetelnych i kompletnych produktów oraz dokumentacji 

Liczba etatów: 1 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Holandia 

 
 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej 

Nazwa: Pearl People BV 

Adres:  Geerweg 7 
2461 TS Ter Aar 

Kraj: Holandia 

E-mail: info@pearlpeople.eu  

Strona internetowa: http://pearlpeople.eu  

 
MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Holandia 

 
WYMAGANIA 

Wykształcenie: Średnie lub wyższe wykształcenie techniczne najchetniej w kierunku Inżynierii 
Mechanicznej 

Doświadczenie zawodowe:  Kilkuletnie doświadczenie w przetwarzaniem cienkiej blachy (minimum 3 
lata). Kilkuletnie doświadczenie w programowaniu dziurkarki/wyciskarki 
typu Trumpf, w systemie programowania TruTops 

Znajomość języków:  Język Poziom 

Niewymagany Niewymagany 

Inne istotne wymagania: Znajomość SolidWorks i Navision (Microsoft Dynamics). 
GOTOWOŚĆ WIECZOROWEJ NAUKI J. HOLENDERSKIEGO. 

 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 
Wysokość pensji brutto:  Min. 8,57 

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Euro 

Rodzaj stawki wynagrodzenia: Godzinowa 

Dodatkowe świadczenia: Pracodawca ma możliwość mieszkania (posiada hotel robotniczy), 
informacja na ten temat u pracodawcy. 

 Wymiar czasu pracy: Pełny etat 

Czas trwania umowy:  Nieokreślony 

 



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. 

Liczba godzin tygodniowo: 40 

Data rozpoczęcia: Do ustalenia z pracodawcą 

 
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty CV 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

Polski 

Do kogo należy wysłać dokumenty Do pracodawcy 

Gdzie należy wysłać dokumenty: 
 

info@pearlpeople.eu  

 
 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 5.06.2014 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

Do odwołania 

 
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.  

 

4.  


