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OFERTA PRACY - NORWEGIA 

Krajowy nr ref.: 1505-2015-02-15 
 

Osoby na stanowisko: 
INSPEKTOR SPAWALNICTWA NS 477 

Kod ISCO:  2141 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Norwegia 

Opis pracy:  Samodzielne przeprowadzanie kontroli urzadzen zgodnie z 
obowiazujacymi normami, zastosowaniem różnych metod według 
procedur i specyfikacji onshore/ offshore. 

 Sporządzanie protokołów  

 Aktualne certyfikaty NS 477, IWE, IWI  

 Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym 
swobodną komunikację. 

 Zarzadzanie projektami 

 Odpowiedzialność za składanie szczegółowych raportów. 

Liczba miejsc pracy: 6 
 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Agecja pracy tymczasowej 

Nazwa: Sunndal Vikarbyrå  AS, Øyvind Nordvik  

Adres:  Auragata 3, 6600 Sunndalsøra 

Kraj: Norwegia 

Telefon (z kodem kraju): 0047 95 18 01 43 

Fax (z kodem kraju):  

Strona internetowa: oyvnor@sunndalvikar.no 

Email: www.sunndalvikar.com 

Krótki opis działalności gospodarczej:  Sunndal Vikarbyrå AS to firma rekrutacyjna obejmująca obszar „midt Norge” 
w środkowej Norwegii. Nasza Centrala znajduje się w Sunndalsøra. 
Posiadamy również biura w Kristiansund i Oppdal. 
Nasza firma rekrutuje zarówno personel tymczasowy jak i stały. Nasze biuro 
w Kristiansund posiada wielu klientów działających w branży naftowej i 
gazowej. 
Niniejsze ogłoszenie z ofertą pracy dotyczy zlecenia od jednego z naszych 
klientów w Kristiansund. 

 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: 6512 Kristiansund 

 

 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: wyższe techniczne 

Doświadczenie zawodowe:  Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku inspektora 
spawalnictwa NS 477. 

Kwalifikacje: Aktualne certyfikaty NS 477, IWE, IWI 

Znajomość języków:  Język Poziom 

angielski  dobry 

 

http://www.sunndalvikar.com/
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WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  200 NOK na godzinę 

Waluta, w jakiej wypłacana jest 
pensja: 

Korona norweska 

Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 

Dodatkowe świadczenia  Zakwaterowanie, diety, koszty podrozy  

Nazwa firmy, z którą zostanie 
podpisana umowa:  

Sunndal Vikarbyrå AS, avd Kristiansund  

Rodzaj umowy: Umowa zlecenia, agecja pracy tymczasowej 

 Wymiar czasu pracy Pełny etat/ część etatu 

Czas trwania umowy:  nieokreślony  

Liczba godzin tygodniowo: Zależy od projektu   

Zmiany i praca w dni wolne: Zmiany dzienne, (rotacja)   

Data rozpoczęcia: Jak najszybciej, 25.02.2015  

 
 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty CV, dokumentacja praktyki zawodowej,  
Aktualne certyfikaty (standard europeiski) Aktualne certyfikaty NS 477, 
IWE, IWI  

Język, w którym muszą być 
sporządzone przedkładane 
dokumenty: 

Angielski  

Gdzie należy wysłać dokumenty: 
 

CV w języku angielskim oraz pozostałe dokumenty należy przesłać do 
pracodawcy p. Øyvind Nordvik 
Head of Department, Kristiansund 
 

na adres:   oyvnor@sunndalvikar.no 

 
oraz do wiadomości na m_dapczynska@wup.gdansk.pl 
w tytule maila proszę wpisać „Weldinginspector” 
 

Dane teleadresowe doradcy EURES 
lub przedstawiciela pracodawcy: 

Øyvind Nordvik 
Head of Department, Kristiansund 
 
Sunndal Vikarbyrå AS 
Omagata 108 
6517 Kristiansund N 
Tlf:  +47 951 80 143 

 
 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 12.02.2015r. 

Termin przedkładania podań o pracę 
/ zakończenia ważności oferty: 

Do odwołania 
Wysokie wymagania i zaostrzona kontrola co do  kwalifikacji  kandydata na 
dane stanowisko utrudnia nam dokładne określenie się co do terminu 
trwania rekrutacji.  

Agencja pracy tymczasowej Sunndal Vikarbyrå  AS oświadczyła, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami 

obowiązującymi  

w Norwegii.  

Uprzejmie informujemy, że agencja skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
 

 
 

mailto:oyvnor@sunndalvikar.no
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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.  

 


