
  

OFERTA PRACY  

Nr ref. EURES: 10000-1113728284-S  

 
Stanowisko:  
 MISTRZ / OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ W PRZEMYŚLE 

TEKSTYLNYM   

Kod ISCO:  
 

815201 

Opis stanowiska/ zakres 
obowiązków: 

Dla klienta z branży tekstylnej poszukujemy osób na stanowisko mistrza 
dziewiarza / trykotarza (operatora maszyn dziewiarskich). Zakres 
obowiązków: 
− Ustawianie maszyn, 
− Monitorowanie produkcji, 
− Planowanie produkcji, 
− Zarządzanie personelem, 
− Rozwój wzorników.  

Liczba etatów: 1 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy  
 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  
 

Agencja Pracy Tymczasowej 

Nazwa: Just in Time Personaldienstleistungen GmbH  

Adres:  

 

Friedrichstr. 49-51 
72336 Balingen 
balingen@jit-gmbh.eu  

Kraj: Niemcy 

Telefon: 
+49 7433 27 38 06 

Fax: +49 7433 27 38 64 

Strona internetowa: http://www.jit-gmbh.eu     

Krótki opis działalności 
gospodarczej:  

Agencja Pracy Tymczasowej Just in Time zajmuje się czasowym 
wypożyczaniem pracowników, pośrednictwem pracy 
wysokokwalifikowanych pracowników.  

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: 

 

72469 Meßstetten 
Tieringen 
Badenia Wirtembergia 
Niemcy 

Powód oddelegowania 
pracownika:  

Praca dla klienta agencji pracy tymczasowej. 

Nazwa firmy: Just in Time Personaldienstleistungen GmbH 

Adres: 
Friedrichstr. 49-51 

72336 Balingen 

Baden-Württemberg 

Kraj: Niemcy 



WYMAGANIA 

Wykształcenie: Wykształcenie kierunkowe – dyplom mistrzowski 

Doświadczenie zawodowe:  
 

Wymagane doświadczenie zawodowe i /lub szkolenie w zakresie 
dziewiarstwa. Wymagane doświadczenie w zarządzaniu.  

Znajomość języków:  Język Poziom 
1. język niemiecki – mile widziany 1. minimum komunikatywny 

(umiejętność rozumienia oraz 
odpowiadania na zadawane 
pytania) 

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty 
(np. prawo jazdy): 

Prawo jazdy kat. B lub na małe busy – mile widziane. 
CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje.  

Inne istotne wymagania: 
Gotowość nauki języka niemieckiego. 

Dodatkowe informacje: 
Pracodawca mo że zaproponowa ć kurs j ęzykowy dla wybranych 
kandydatów. 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  14,25 € na godzinę brutto 

Wynagrodzenie zgodne z taryfikatorami iGZ / DGB (Izba branżowa 
zrzeszająca agencje pracy tymczasowej w Niemczech / Niemieckie 
Zrzeszenie Związków Zawodowych) stosownie do posiadanych 
kwalifikacji oraz dodatki branżowe. 

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Euro. 

Rodzaj stawki wynagrodzenia:  godzinowa 

Premie:  

Dodatkowe świadczenia  
 

Pracodawca zapewnia pomoc w integracji w nowym 
otoczeniu – załatwienie spraw urz ędowych, kurs 
językowy dla wybranych kandydatów spełniaj ących inne 
kryteria oferty oraz pomoc w poszukiwaniu 
zakwaterowania.  

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Just in Time Personaldienstleistungen GmbH 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę. 

 Wymiar czasu pracy 
(praca na pełen etat/ część etatu): 

Pełny etat. 

Czas trwania umowy:  

(nieokreślony/ określony) 

Umowa na czas 
nieokreślony. 

Data wygaśnięcia 
umowy (w przypadku 
umowy na czas 
określony): 

- 

 Liczba godzin tygodniowo: 40 godzin tygodniowo. 

Zmiany i praca w dni wolne: Brak wskazania. 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty 
(list motywacyjny, CV itp.): 

CV + dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje. 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

niemiecki lub angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: 
(do pracodawcy/ doradcy EURES) 

do doradcy EURES w Niemczech. 

 



Gdzie należy wysłać dokumenty: 
(adres, adres e-mail, nr faksu z kodem 
kraju itp.) 

Osoby, które są zainteresowane ofertą proszone są o 
wysłanie swojej aplikacji do niemieckiego doradcy EURES 
na adres e-mail:  
Incoming1@arbeitsagentur.de  
 
wpisując w temacie wiadomości „ JUST IN TIME“. 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 
(nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail itp.) 

 
Anke Müllerschön – przedstawiciel pracodawcy 
anke.muellerschoen@jit-gmbh.eu  
 
Małgorzata Gościniak – asystent EURES 
mgosciniak@wup-katowice.pl  
tel. 32 757 33- 91 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 19.08.2014 r.  

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

Do odwołania 

Agencja Pracy Tymczasowej Just in Time Personaldien stleistungen GmbH o świadczyła, że 
prowadzi działalno ść zgodnie z przepisami obowi ązującymi w Niemczech. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy si ę wył ącznie z wybranymi kandydatami. 

UWAGA: 

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.   

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.  

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.  


