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OFERTA PRACY  
              Nr ref. Eures: 10000-1126380190-S 

 

   

Stanowisko:  HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA (praktyczna nauka zawod u)  

Kod ISCO:  3251 

Opis stanowiska/ zakres 
obowiązków: 

Praktyczna nauka zawodu, trwająca 3 lata, która łączy naukę 
teoretyczną w szkole zawodowej w Cottbus i praktyczną naukę w 
gabinecie dentystycznym w Forst. Podział obowiązków- 2 dni nauki w 
szkole i 3 dni praktyki w gabinecie dentystycznym. 

Liczba etatów: 1 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy/Forst 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Pracodawca 

Nazwa: Zahnpraxis Uwe & Cornelia Heil  

Adres:  Tagorestraße 4, 03149 Forst (Lausitz) 

Kraj: Niemcy  

Telefon (z kodem kraju): 49 3562 90011 
 

E-mail: uwe.heil@zahnarztpraxis-heil.de 

Strona internetowa: http://www.zahnarztpraxis-heil.de 

Krótki opis działalności 
gospodarczej:  

Rodzinna praktyka stomatologiczna 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Forst, Brandenburgia  

Kraj: Niemcy  

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Średnie  

Doświadczenie zawodowe:  
Nie wymagane  

Znajomość języków:  1. Niemiecki  Dobry/ Bardzo dobry ( B2) 

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty 
 

Świadectwo maturalne ( dobre oceny na świadectwie – biologia, fizyka 
, chemia od oceny dobrej) 

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

- zorientowanie na klienta  

- umiejętność pracy w zespole 

- przyjazna i otwarta aparycja  

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:   1. rok nauki: 500€ brutto  

 2. rok nauki  550€ brutto  
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 3. rok nauki  600€ brutto 

 Możliwe jest podwyższenie wynagrodzenia o ok. 20% w 
każdym roku nauki. 

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: Miesięczna  

Dodatkowe świadczenia: • pracodawca pomaga w znalezieniu zakwaterowania 

 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Zahnpraxis Uwe & Cornelia Heil  

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

Wymiar czasu pracy Pełen etat  

Czas trwania umowy:  

 

Umowa na czas 
określony  

3 lata  

Liczba godzin tygodniowo: 40  

Zmiany i praca w dni wolne: Praca na zmiany 

Data rozpoczęcia: 1.08.2015 

Inne informacje: Umowa podpisywana jest pomiędzy uczniem, szkołą, 
pracodawcą a izbą zrzeszającą lekarzy stomatologów. Izba 
mieści się w Cottbus. Jej nazwa to Landeszahnärztekammer 
Brandenburg http://www.lzkb.de. Telefon do izby +49 
3553814812- kontakt wyłącznie w języku niemieckim. 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV ze zdjęciem, list motywacyjny 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

Niemiecki  

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do doradcy EURES z WUP  

a.uberman@wup.zgora.pl 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

 Anna Uberman 

Tel. 68 456 77 09 

 

DODATKOWE INFORMACJE  

Więcej informacji można uzyskać u lek. stomatologa, który oferuje miejsce praktycznej nauki zawodu pod 
nr telefonu 49 3562 90011 po godzinie 14.00. Kontakt tylko w języku niemieckim. 

 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 19.05.2015 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

31.07.2015 

 

UWAGA: 
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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.  


