
 

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  

Krajowy nr ref: 10000-1124406867-S 

 
Stanowisko:  
(nie należy używać skrótów) OPERATOR MASZYN SMD 

Kod ISCO:  8213 

Opis stanowiska/ zakres 
obowiązków: 

Obsługa sprzętu do montażu elektronicznych podzespołów SMD. 
Utrzymanie, obsługa, modernizacja i naprawa maszyn. Ustawianie  
i obsługa sprzętu do lutowania rozpływowego. Dostosowanie linii SMD 
do nowych produktów i jej przegląd zgodnie z dokumentacją. 
Programowanie i uruchamianie systemów automatycznego przeglądu. 
Postępowanie zgodne z dokumentacją procesów kontroli do  
monitorowania jakości. Ocena efektów lutowania. Inwentaryzacja, 
gromadzenie materiałów zgodnie z listą części. Składowanie materiałów 
w magazynie materiałów SMD. Rejestracja czasu produkcji, danych 
rzeczywistych i śledzenie danych w systemie ERP. 

Liczba etatów: 1 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy 

 
 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

 

Status:  
pracodawca 

Nazwa: 
 
DATASCHALT production GmbH  

Adres:  

 

An der Hülshorst 7-9 · 23568 Lübeck 

Kraj: 
Niemcy 

Krótki opis działalności 
gospodarczej:  

Grupa DATASCHALT zajmuje się produkcją systemów i urządzeń 
elektronicznych. Firma oferuje rozwiązania w obszarach technologii 
przemysłowej, motoryzacyjnej, klimatyzacyjnej, laserowej, medycznej.  

 

MIEJSCE PRACY 

 

Lokalizacja: Lübeck, Schleswig-Holstein 

 

 

WYMAGANIA 

Doświadczenie zawodowe:  
 

Profesjonalne szkolenie w obszarze inżynierii elektrycznej lub min. 3 
lata doświadczenia zawodowego w tym zakresie.  
Wiedza i doświadczenie w lutowaniu komponentów SMD (ang. SMD, 
Surface Mounted Devices). 
Praktyczna znajomość standardu jakości montażu układów 
elektronicznych IPC-A-610. 
Znajomość MS Word, MS Excel i MS Outlook. 

Znajomość języków:  Język Poziom 



 

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG 
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1. niemiecki  1. dobry  

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

- 

 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

 

Wysokość pensji brutto:  
16 euro na godzinę brutto 

Waluta, w jakiej wypłacana jest 
pensja: 

Euro 

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Dodatkowe świadczenia  
(zakwaterowanie, wyżywienie, 
koszty związane ze zmianą miejsca 
zamieszkania, koszty podróży itp.): 

Pracodawca nie organizuje transportu. Pracodawca może pomóc  
w znalezieniu zakwaterowania, nie pokrywa kosztów 
zakwaterowania. 

Nazwa firmy, z którą zostanie 
podpisana umowa:  

DATASCHALT production GmbH 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę. 

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

Pełen etat. 

Czas trwania umowy:  

(nieokreślony/ określony) 

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

- 

 Liczba godzin tygodniowo: 40 

Zmiany i praca w dni wolne: Praca na zmiany.  

Data rozpoczęcia: Tak szybko jak to będzie możliwe – do ustalenia z pracodawcą. 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

 

Wymagane dokumenty 
(list motywacyjny, CV itp.): 

CV, list motywacyjny, certyfikaty w j ęzyku niemieckim 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

niemiecki 

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

Pani Sandra Schulters – niemiecka doradczyni EURES  

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

ZAV.IPS-Fachkraefte-Technik@arbeitsagentur.de  
wpisuj ąc w temacie wiadomo ści: DATASCHALT   

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

  
Sandra Schulters – niemiecka doradczyni EURES 
ZAV.IPS-Fachkraefte-Technik@arbeitsagentur.de  

 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
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Kandydaci zainteresowani ofertą i spełniający wymagania proszeni są o wysłanie aplikacji na ww. email wskazując oczekiwania 
dotyczące zarobków oraz dyspozycyjności. 

 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 01.04.2015 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

Do odwołania 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy si ę wył ącznie 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.  

 


