
 

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG 
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OFERTA PRACY  
              Nr ref. Eures: 10000-1126157315-S 

 

   

Stanowisko:  Pracownik banku (praktyczna nauka zawodu)  

Kod ISCO:  4211 

Opis stanowiska/ zakres 
obowiązków: 

Praktyczna nauka zawodu, trwająca 2,5 – 3 lata, która łączy naukę 
teoretyczną w szkole zawodowej w Dreźnie i praktyczną naukę w 
różnych filiach Sparkasse w proporcjach 50:50 (kilka tygodni nauki 
teoretycznej, następnie kilka tygodni praktyki w banku).  

Miejsce stażu przeznaczone jest głównie dla maturzystów i licencjatów 
(19-22 lat).  

Stażyści uczą się funkcjonowania całej branży: od obsługi klienta, przez 
kasę po doradztwo. Jest również przewidziana praktyka w 
wewnętrznych działach banku (np. w dziale marketingu, zarządzania 
sprzedażą itd.)  

Liczba etatów: 27 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Pracodawca 

Nazwa: Ostsächsische Sparkasse Dresden  

Adres:  

 

Güntzplatz 5  
01307 Dresden  

Kraj: Niemcy  

Telefon (z kodem kraju): 0049 35145519316 

E-mail: ausbildung@ostsaechsische-sparkasse-dresden.de   

Strona internetowa: https://www. ostsaechsische-sparkasse-dresden.de 

Krótki opis działalności 
gospodarczej:  

Ostsächsische Sparkasse Dresden z sumą aktywów na poziomie 11,8 
mld euro jest siódmym największym bankiem oszczędnościowym w 
Niemczech, największym we wschodnich Niemczech. Nasza kasa 
oszczędnościowa jest członkiem Sparkassen-Finanzgruppe. 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Drezno, Saksonia  

Kraj: Niemcy  

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Średnie pomaturalne  

Doświadczenie zawodowe:  
Nie wymagane  

Znajomość języków:  1. Niemiecki  1. Bardzo dobry  

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty 
 

Dla maturzystów : dyplom maturalny 

Dla maturzystów zdaj ących matur ę w  2016 : świadectwo 
ukończenia gimnazjum  

Dla licencjatów  : dyplom licencjacki   
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Dla licencjatów ko ńczących studia w  2016  : świadectwo maturalne 

Inne istotne wymagania: - komunikatywność i radość z pracy z ludźmi 

- zorientowanie na klienta  

- umiejętność pracy w zespole 

- przyjazna i otwarta aparycja  

- pozytywne nastawienie do sprzedaży  

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:   1. rok nauki: 900 € brutto  

 2. rok nauki 950 € brutto  

 3. rok nauki 1000 € brutto 

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: Miesięczna  

Dodatkowe świadczenia: • pracodawca pomaga w znalezieniu zakwaterowania 

• premie za wyniki 

• dodatek do kosztów dojazdu z miejsca 
zakwaterowania do miejsca pracy – dla osób 
mieszkających poza terenem Drezna 

• „Job Ticket” – tani bilet na drezdeńską komunikację 
miejską dla osób mieszkających w Dreźnie 

• możliwość udziału w konkursach dla stażystów z 
atrakcyjnymi nagrodami 

• czeki restauracyjne na posiłki  

• dodatki do emerytury zakładowej 

• świadczenia na poczet pracowniczych programów 
oszczędnościowych 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Ostsächsische Sparkasse Dresden  

Rodzaj umowy: Umowa o pracę w celu nauki zawodu (Ausbildungsvertrag) 

Wymiar czasu pracy Pełen etat  

Czas trwania umowy:  

 

Umowa na czas 
określony  

2,5 – 3 lata  

Liczba godzin tygodniowo: 40  

Zmiany i praca w dni wolne: Nie  

Data rozpoczęcia: 1.08.2016 

Inne informacje: Dla najlepszych absolwentów, po pozytywnie zakończonym 
szkoleniu, przewidziane jest stałe zatrudnienie.  

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: List motywacyjny, CV, świadectwa  

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

Niemiecki  
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Do kogo należy wysłać dokumenty: Do pracodawcy  

� Gdzie należy wysłać dokumenty: � Aplikacji można dokonać na stronie: 
https://www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de  
pod zakładką „Karriere”  

� następnie wybrać: „Für Weltverbesser” 

� następnie: „Zur Online Bewerbung” 

� następnie zaznaczyć: „Bankkaufmann / -frau 
(Ausbildungsbeginn: August 2016)“ i kliknąć „Jetzt 
hier bewerben“  

� zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych i przepisać kod i kliknąć „weiter” 

� postępować wg podanych wskazówek  

� Kandydaci mogą pominąć zakładkę „Schulzeugnisse” 
ponieważ nie dotyczy ona polskich kandydatów 

� Na końcu formularza kliknąć „Bewerbung abschicken”  

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Pan Karel Prosek: 0049 351 455-10104 

Karel.Prosek@ostsaechsische-sparkasse-dresden.de  

Pani Katja Sommer 0049  351 455-19314  

E-Mail: ausbildung@ostsaechsische-sparkasse-dresden.de  

 

DODATKOWE INFORMACJE  

Prezentacja oferty  dostępna na stronie: 

 https://www.ostsaechsische-sparkasse-dresden.de/pdf/Karriere/BankKfmn-2014.pdf  

 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 13.05.2015 r. 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

Do 31.12.2015 r.  

 

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.  


