
 

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  
   Nr ref. Eures: 10000-1126457724-S 

 
 

Stanowisko:  Pracownicy do sortowania i prac produkcyjnych 

Kod ISCO:  9333 

Opis stanowiska/ zakres 
obowiązków: 

 W celu wzmocnienia naszego personelu na obszarze Bawarii   poszukujemy 
pracowników pomocniczych w poniższych branżach: 

- sortowanie małych części metalowych i odpadów elektrycznych 

- sortowanie surowców wtórnych i odpadów przemysłowych w firmie utylizacji 
odpadami 

-obsługa maszyn liczących do sortowanie butelek 

- obsługa maszyn do produkcji opakowań  

Liczba etatów: 5 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej 

Nazwa: PUR-Service + Montage GmbH 

Adres:  

 
Hainsberger Str. 10 b  
01159 Dresden  
Sachsen  

Kraj: Niemcy  

Telefon (z kodem kraju): +49 3514230564   

E-mail: a.zimmermann@pur-gmbh.de  

Strona internetowa: http://pur-service-montage.de/   

Krótki opis działalności gospodarczej:   PUR-Service+Montage GmbH to Agencja Pracy Tymczasowej oferująca 
kompleksowe usługi systemowe w różnych branżach. Od ponad 20 lat działa 
na terenie całego kraju w zakresie produkcji, magazynowania i logistyki jak 
również nadzoru i kontroli jakości.  

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Różne regiony  Bawarii 

Kraj: Niemcy  

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Nie wymagane 

Doświadczenie zawodowe:  
 Pożądane osoby, które mają jakiekolwiek doświadczenie w obsłudze maszyn 

produkcyjnych, umiejętności manualne i podstawową wiedzę techniczną oraz 
ponadprzeciętne zaangażowanie. 

Znajomość języków:  1. niemiecki 1. komunikatywny 

Inne istotne wymagania: Umiejętność pracy w zespole i pracy samodzielnej. 

Gotowość do pracy na zmiany i w nadgodzinach. 

 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:   8,80 



 

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 

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: Godzinowa  

Dodatkowe świadczenia: - praca zgodna z normami zawartymi w umowach zbiorowych,  

- dodatkowe wynagrodzenie w okresie świąt i wakacji według układu 
zbiorowego, 

- możliwość rozwoju, 

- możliwo ść skorzystania z darmowego zakwaterowania we 
wspólnych mieszkaniach pracowniczych. 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

PUR-Service + Montage GmbH 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy Pełen etat  

Czas trwania umowy:  Początkowo umowa na czas określony do 24.12.2015r. z 
możliwością przedłużenia. 

Liczba godzin tygodniowo: 35  

Zmiany i praca w dni wolne: Praca na zmiany i w dni wolne 

Data rozpoczęcia: Od zaraz  

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV  

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

niemiecki  

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do Agencji Pracy Tymczasowej elektronicznie, poczta tradycyjna, 
telefonicznie, osobiście ( tylko po uprzednim umówieniu się 
telefonicznie!), faxem. 

Gdzie należy wysłać dokumenty: Elektronicznie:  

a.zimmermann@pur-gmbh.de 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Pani Anja Zimmermann +49 (3 51) 4 23 05 64   

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 23.04.2015r. 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

Do odwołania 

 

UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawc ą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnien ia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia 
odno śnie do warunków, które obejmuje umowa, mo żna kierowa ć wyłącznie do odpowiedniego s ądu w kraju zatrudnienia. Publiczne 

słu żby zatrudnienia (EURES) nie mog ą pośredniczy ć ani reprezentowa ć pracownika w s ądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z 
pracodawc ą.   

1. 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.  

2. 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.  


