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Bardzo trudno jest 
zweryfikować, 
czy ogłoszenie 
w  gazecie lub 

w  portalu internetowym 
nie zostało zamieszczone 
przez oszustów. Sygnał 
ostrzegawczy powinien 
nam się włączyć, gdy 
w  ofercie pojawiają się 
tzw. złote góry. Dobrze 
jest znać realia danego 
rynku pracy, szczególnie 
obowiązujące tam staw-
ki – mówi Aleksander 
Zabłocki, specjalista ds. 
projektów internetowych 
w Fundacji ITAKA – Cen-
trum Poszukiwań Ludzi 
Zaginionych (www.zagi-
nieni.pl). 
Warto też pamiętać, że 
pracodawcy chętnie przyj-
mują zagranicznych pra-
cowników w celu zmniej-
szenia kosztów działalno-
ści. Dobrym wyjściem jest 

korzystanie z  agencji za-
trudnienia – wykaz takich 
firm, zarejestrowanych 
i  działających w  Polsce 
legalnie, znajduje się na 
stronie www.kraz.praca.
gov.pl. Agencje pracy roz-
liczają się bezpośrednio 
z  pracodawcą i  nie mają 
prawa żądać od nas żad-
nych dodatkowych opłat 
za swoje usługi. Dobrze 
również odwiedzić stronę 
www.eures.praca.gov.pl 
– ze sprawdzonymi ofer-
tami oraz wieloma przy-
datnymi informacjami dla 

osób poszukujących pracy 
poza granicami Polski.
Wyjeżdżając za granicę, 
należy się przygotować 
na każdą ewentualność – 
również na to, że możemy 
zostać oszukani. Znajo-
mość języka danego kraju 
w stopniu podstawowym, 
adresu ambasady lub kon-
sulatu RP czy posiadanie 
kserokopii dowodu oso-
bistego lub paszportu są 
konieczne. Jednak nigdy 
nie oddajemy naszych 
dokumentów pracodaw-
cy czy pośrednikowi. 
Kserokopia z  możliwoś-
cią wglądu do oryginału 
w  zupełności wystarczy. 
Informacje o  tym, jak 
się zabezpieczyć przed 
wyjazdem, są dostępne 
na stronie informacyj-
nej www.bezpieczna 
praca.eu. 

Poszukiwanie pracy za granicą 
wcale nie musi być męczącym, 
stresującym i  ryzykownym 
zajęciem. Od kilku lat dostar-

czamy Wam informacji, wiedzy i prak-
tycznych porad na temat zagranicznych 
rynków pracy. Teraz postanowiliśmy 
dostarczać Wam również oferty pracy. 
W naszym nowym serwisie interneto-
wym www.pracaizycie.pl znajdziecie 
ich tysiące. 
Po zarejestrowaniu się na naszej stro-
nie będziecie mogli również  zostawić 
swoje dane dla potencjalnych praco-
dawców, którzy bardzo często zaglądają 
do naszego serwisu, oraz bezpłatnie 

skorzystać z  mini-
kursów językowych 
i  porad prawnych. 
Czekamy na Wasze 
opinie i  uwagi od-
nośnie tych nowości 
– postaramy się je uwzględnić. Liczymy 
też, że będziecie polecać nas swoim bli-
skim i znajomym, również tym, którzy 
mieszkają za granicą. Wkrótce bowiem 
na naszej stronie pojawią się do pobrania 
pierwsze e-wydania naszej gazety.
Pozdrawiam i zachęcam do kontaktu!

Katarzyna Bartman
Redaktor Naczelna

druga strona pracy   pracaizycie.pl

Legalna praca: 
to się opłaca

Szanowni Państwo!

abc rekrutacji[                     ]

jak znalazłem pracę[                             ]
Grzegorz Tąta – pracuje 
w miasteczku Mäntsälä 
(Finlandia) jako operator 
wózków widłowych.

Pracę w  Finlandii 
znalazłem przypad-
kowo. W  sierpniu 
ubiegłego roku 

wróciłem z Anglii i po-
stanowiłem zrobić 
sobie krótki urlop 
w  Estonii. Wte-
dy natrafiłem 
w  Internecie na 
ogłoszenie fiń-
skiej agencji Baro-
na Oy. Zgłosiłem 
swoją kandydaturę 
i pojechałem na rozmowę 
rekrutacyjną. Czekałem na 
odpowiedź. Podczas podró-
ży po Tallinie postanowiłem 
pojechać bardziej na północ 
i  zobaczyć, co takiego ma 
do zaoferowania egzotycz-
na jak dla mnie Finlandia. 
W  ciągu kilku lat pracowa-
łem w pięciu krajach, z czego 
cztery były kierunkami do-
syć mocno „przesyconymi” 

emigrantami z  Polski. Fin-
landia okazała się zupełnie 
inna. Poza językami typowo 
skandynawskimi i rosyjskim 
nie słyszałem tam żadnego 
innego. Obecnie pracuję 
w miasteczku Mäntsälä jako 
operator wózków widłowych 

typu reach truck. W  fir-
mie logistycznej jest 

kilku Polaków, Ro-
sjan, Estończyków, 
a  najliczniejszą 
grupę stanowią 
oczywiście Fino-
wie. Największym 

problemem dla 
mnie było przysto-

sowanie się do fińskie-
go typu pracy, tzn. zrelak-

suj się, nie przejmuj się, pełen 
luz. Jeśli chodzi o  miejsco-
wych, to na początku pod-
chodzili do nas z dystansem 
i pewnymi obawami.
Do Polski nie zamierzam 
wracać, a pobyt w Finlandii 
traktuję jako kolejny przy-
stanek, tylko trochę dłuższy. 
Moim celem jest następny 
wyjazd.
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tytułów. Przedruki materiałów opublikowanych 
w miesięczniku „Praca za Granicą” bez pisemnej 
zgody wydawcy są zabronione. po

śre
dn

iak
Aj

dy
na

[   
    

    
    

    
    

    
]


Więcej ofert pracy na:
www.pracaizycie.pl

J eżeli ubiegasz się o sta-
nowisko opiekuna/
opiekunki osób star-
szych, to podczas roz-

mowy rekrutacyjnej z  pew-
nością usłyszysz pytania 
związane z  wymaganiami 
pracodawcy. Wśród nich po-
jawi się kwestia doświadcze-
nia zawodowego zdobytego 
w branży. Jednak nie wystar-
czy odpowiedzieć w  stylu: 
„Siedem miesięcy przepraco-
wałam w prywatnym domu 
opieki” lub „Prawie dwa lata 
opiekowałam się staruszka-
mi w  Niemczech”. Warto 
sobie przypomnieć nie tyl-
ko miejsce i okres pracy, ale 
też zakres obowiązków oraz 
schorzenia podopiecznych. 
– Część osób nie potrafi 
udzielić konkretnych odpo-
wiedzi. Zamiast wymieniać 
np. nazwy chorób podopiecz-
nych, opowiada o  wykony-
wanych czynnościach lub 
o sprawach zupełnie niezwią-

zanych z  pytaniem – mówi 
Monika Zarzycka, specjalista 
ds. rekrutacji z  agencji po-
średnictwa pracy InterKadra. 
Nieodłącznym elementem 
naboru jest weryfikacja zna-
jomości języka obcego. Dla 
wielu potencjalnych opie-
kunek i  opiekunów to zde-
cydowanie najtrudniejszy 
etap. Przed rozmową nale-
ży więc „odświeżyć” sobie 
zwroty przydatne w  pracy. 
Najczęściej trzeba się posłu-
giwać językiem niemieckim 
czy angielskim w  stopniu 
komunikatywnym. – Każdy, 
kto spełnia wstępne wyma-
gania, z pytaniami radzi so-
bie bez problemów – uważa 
Monika Zarzycka.   
Bywa, że kandydaci zgłaszają 
się do wielu firm na różne 
stanowiska. Warto zapisać so-
bie nazwy pośredników lub 
pracodawców. W ten sposób 
łatwiej jest uniknąć w przy-
szłości nieporozumień.

Jak rozmawiać 
o podopiecznych?

rys. Ajdyn Łazimow

Współczesny Czerwony Kapturek

Akcja  
miesięcznika  
„Praca  
za Granicą”

Aleksander Zabłocki
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Pierwszy zagraniczny kontrakt pod-
pisała Pani w wieku 14 lat. Jako na-
stolatka nie bała się Pani wyjechać 
sama za Ocean? Rodzice nie opono-
wali?
Julia Pietrucha: Mama nie miała nic prze-
ciwko temu wyjazdowi, a ja traktowałam 
go jak przygodę. Po konkursie Miss Polski 
miałam nie tylko okazję odwiedzić Nowy 
Jork, ale też spróbować pracy w Ameryce. 
I nie żałuję tego. Pracowałam m.in. z jed-
nym z  największych mistrzów fotogra-
fii mody – Patrickiem Demarchelierem. 
Przechodziłam u niego test, który robi się 
młodym modelkom na początku ich dro-
gi. Pamiętam, że przyszłam wtedy do jego 
studia, mieszczącego się w nowojorskim 
wieżowcu, w  czerwonym, skromnym 
sweterku. Ten rozczochrany, przemiły 
Francuz zapytał mnie, czy może mi zrobić 
kilka fotek. Usiadłam swobodnie na pod-
łodze i to było pierwsze, bardzo krótkie, 
ale ciekawe doświadczenie zawodowe 
w  modelingu. W  Ameryce otarłam się 
o świat wielkiego show-biznesu. Pamię-
tam, że byłam nawet na jednej imprezie 
z Lisą Minelli, ale wtedy nie miałam po-
jęcia, kim ta kobieta jest… 

Nie jest łatwo zaistnieć w  świecie 
show-biznesu?
W Ameryce na początku kariery najważ-
niejsze są znajomości. Aby grać w  fil-
mach, trzeba należeć do cechu aktor-
skiego. Żeby się do niego dostać, trzeba 
w  pierwszej kolejności zagrać w  filmie. 
Istny „paragraf 22”! Takie same prawa 
rządzą światem modelingu. Aby legalnie 
pracować jako modelka w  USA, trzeba 
mieć wizę pracowniczą, a można ją zdo-
być jedynie na podstawie udokumento-
wania kilku okładek modowych.

Miała Pani okazję „ten paragraf 22” 
przeskoczyć, a  jednak nie została 
Pani w USA na dłużej. Dlaczego?
W pewnym momencie zdecydowałam, że 
to nie jest świat, którego chcę być częścią. 
Byłam wtedy bardzo nieśmiałą, „polską 
gąską”, a tam wygrywają tylko twardziele 
i cwaniacy. Poza tym nie potrafiłam od-
naleźć się w środowisku, w którym jedną 
z najważniejszych wytycznych jest to, ile 
ma się centymetrów w biodrach…

I co się stało?
Odmówiłam sesji do „Vogue’a”, bo chcia-
łam wracać do szkoły. Byłam przekonana, 
że to szkoła, a  nie kariera, jest najważ-
niejsza. Chciałam skończyć dobre liceum, 
pójść na studia – tak też zrobiłam. Cieszę 
się, że tak się stało. Dziś nie zamieniłabym 
swojego życia na inne.

Ale zagranicznych wyjazdów było 
więcej. RPA, Rosja... Który z tych kra-
jów otwiera młodej dziewczynie naj-
szerzej drzwi do kariery?
Najpierw samemu trzeba się otworzyć na 
karierę, potem można zacząć szukać tych 
drzwi. Ja nigdy nie pałałam wielką miłoś-
cią do modelingu. Wobec tego nie miałam 
parcia na osiągnięcie czegokolwiek na 
tym polu. To była dla mnie bardziej przy-
goda, świat zupełnie inny od tego, który 
znałam. Największą zaletą tej pracy były 
podróże, które stanowiły cel sam w sobie. 
Praca za granicą wiele mnie nauczyła 
– przede wszystkim dystansu do sie-
bie, świadomości różnorodności rynków 
i  podejścia ludzi do pracy. Rosjanie są 
uroczy i nieszczególnie skrupulatni, jeśli 
chodzi o  kwestie rozliczeń. W  Stanach 
jest zupełnie inaczej. Ale Amerykanie, 
oprócz tego, że są do bólu skrupulatni, 
są również niezwykle opiekuńczy. Co 
ciekawe, nigdy nie spotkałam się z jaką-
kolwiek dyskryminacją ze względu na 
pochodzenie, a już na pewno nie na polu 
zawodowym. 

Nie obawiała się Pani grać 
w obcym języku?
Na szczęście na planie 
„Styrii” ekipa posługi-
wała się głównie ję-
zykiem angielskim, 
a  nie węgierskim. 
Oczywiście praca 
na planie mię-
dzynarodowym 
jest wyzwaniem 
właśnie ze wzglę-
du na język. Ale 
jeśli przekroczy 
się barierę wsty-
du, jaka nas, Pola-
ków, wciąż blokuje, 
to można się poczuć 

jak w domu. Języka angielskiego uczyłam 
się od dzieciństwa sama, a  dodatkowo 
w  Stanach Zjednoczonych mogłam po-
pracować nad akcentem. Mam dobre 
ucho, łapałam go błyskawicznie. Dziś 
lubię grać po angielsku i nie mam z tym 
najmniejszego problemu.

Rozmawiała: Barbara Sowa

wywiad tylko sprawdzone oferty pracy
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[ ]Julia Pietrucha zaczynała karierę w show-biznesie jako modelka. Pracowała w Stanach 
Zjednoczonych, RPA i w Rosji. Ale świat wielkiej mody jej nie wciągnął, wróciła do kraju. 

Obecnie możemy ją oglądać w serialu „Galeria” emitowanym przez TVP1. 

sesji do „Vogue’a”, chciałam wracać do szkoły
Odmówiłam
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Holiday Inn 
Express 
nie tylko 
dla doświad-
czonych
 
Sieć Holiday Inn Express uru-
chomi kolejny hotel w  Bir-
mingham (Wielka Brytania). 
Do dyspozycji gości zostaną 
oddane 224 pokoje w 19-pię-
trowym budynku, znanym 
dotychczas jako Kennedy To-
wer. Otwarcie placówki ma 
nastąpić w czerwcu br. Znany 
pracodawca zamierza przyjąć 
50 osób, a nabór chętnych już 
się rozpoczął. Do obsadzenia 
są różne stanowiska, od po-
mocy kuchennych przez po-
kojówki/pokojowych, recep-
cjonistki/recepcjonistów do 
menedżerów i pracowników 
administracji. Spore szanse 
na podpisanie umów mają 
kandydaci stawiający pierw-
sze kroki w  branży. Infor-
macje o  wolnych miejscach 

pracy w  różnych lokaliza-
cjach są dostępne na stronie: 
www.ihgplc.com, w zakładce 
„Careers”.

Praca 
w brytyjskiej 
pizzerii 
W 2013 r. sieć Domino’s Pizza 
otworzy 50 kolejnych lokali 
w  Wielkiej Brytanii. Dzię-
ki temu powstanie 1,5 tys. 
nowych miejsc pracy. Po-
trzebni będą m.in. dostawcy 
pizzy, osoby do działu obsłu-
gi klienta czy kierownicy pla-
cówek. Zatrudnienie można 
też znaleźć w biurach w Mil-
ton Keynes i Penrith (Wielka 
Brytania), a  także w Naas 
(Irlandia). W  tych miastach 
funkcjonują m.in. działy: IT, 
marketingu, finansów, za-
sobów ludzkich, franczyzy, 

transportu, administracji czy 
zakupów. Więcej informa-
cji o wolnych stanowiskach 
znajduje się na stronie: www.
dominos.uk.com/people/ 
working_at_dominos.aspx.

Malta czeka 
na kierowców 
Firma Arriva Malta (transport 
publiczny na Malcie) poszu-
kuje kierowców autobusów. 
Do obsadzenia jest 200 miejsc 
pracy w zajezdniach w miej-
scowościach: Floriana, Marsa, 
Ċirkewwa i  Gozo. Wymaga-
nia: prawo jazdy kat. D, mini-
mum roczne doświadczenie, 
dobra znajomość języka an-
gielskiego oraz zaświadczenie 
o niekaralności. Zatrudnienie 
w wymiarze pełnego etatu od 
1 maja, a umowy na czas okre-
ślony – 6 miesięcy. Pracodaw-
ca może pomóc w znalezieniu 
zakwaterowania na pierwszy 
tydzień pobytu. Wynagro-
dzenie: 250 euro brutto tygo-
dniowo. Więcej szczegółów 
na stronie: www.arriva.com.
mt. Dodatkowych informacji 
udziela WUP w  Warszawie, 
tel. 22 532 22 35. CV w języ-
ku angielskim należy wysłać 
na adres e-mail: k.kawka@

wup.mazowsze.pl. Rozmo-
wy rekrutacyjne odbędą się 
w Warszawie. Oferta ważna 
do odwołania.

Praca w Tesco 
Już wkrótce Tesco uruchomi 
dwa nowe centra dystrybu-
cyjne w  Wielkiej Brytanii. 
Pod koniec maja nastąpi ot-
warcie obiektu w  Reading, 
gdzie pracę znajdzie 1150 
osób. Na mocy umowy mię-
dzy siecią handlową a wła-
dzami lokalnymi 85 miejsc 
pracy zostało zarezerwowa-
nych dla długotrwale bezro-
botnych. W czerwcu zacznie 
funkcjonować też placów-
ka w  Dagenham, w  której 
będzie do obsadzenia 750 
stanowisk. Część posad 
zajmą osoby przenoszo-
ne z  centrów w  Wey-
bridge i Chesterfieldzie. 

4

www.facebook.pl 
/pracaizycie

reklama

reklama

Biuro Rachunkowe A&J Partners
Bytom  •  ul. Wrocławska 94, p.117

tel./fax 32 395-88-83 wew. 10
www.ajpartners.pl

ZWROT
PODATKU
Z ZAGRANICY

+48 (32) 294 92 63
info@zwrotpodatkow.pl

41-200 Sosnowiec
ul. Sienkiewicza 25B/1

Pracowałeś
           za granicą?

Odzyskaj
              podatek!
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Zarejestruj się w bazie kandydatów do pracy na
www.pracaizycie.pl

Informacje o prowadzonych 
naborach do różnych lokali-
zacji i  działów są dostępne 
na stronie www.tesco-care-
ers.com. 

Jaguar 
się rozpędza 
– szukają 
pracowników
Koncern Jaguar Land Ro-
ver zainwestuje dodatkowe 
150 milionów funtów w po-
wstającą fabrykę silników 
w  regionie West Midlands 
(Wielka Brytania). Dzięki tej 
inwestycji powierzchnia za-
kładu zostanie podwojona. 
Liczba miejsc pracy wzroś-
nie z  750 do 1450. O  zmia-
nie strategii zadecydował 
m.in. 30-procentowy wzrost 
sprzedaży w skali globalnej. 
W zeszłym roku nabywców 
znalazło 357,7 tys. pojazdów 
w 177 krajach. Pierwsze jed-
nostki napędowe powstaną 
w 2015 r. Ofert zatrudnienia 
w  różnych działach można 
szukać na stronie: www.
jaguarlandrover.com, w  za-
kładce „Careers”.

Nabór 
do elektrowni 
atomowej 
W  hrabstwie Somerset po-
wstanie elektrownia atomo-
wa Hinkley Point C. Będzie to 
pierwsza tego typu inwestycja 
na Wyspach Brytyjskich od 
1995 r. Przedsięwzięcie zrea-
lizuje francuski koncern ener-
getyczny Electricite de France 
(EDE). Szacuje się, że przy 
budowie, która pochłonie 
14 mld funtów, zostanie za-
angażowanych 20–25 tys. 
osób. Później przy obsłudze 
siłowni nuklearnej nowej 
generacji ma pracować 900 
osób. Informacje o  wolnych 
stanowiskach pojawią się na 
stronie: www.edfenergy.com, 
w zakładkach „Careers” / ”Job 

opportunities at Hinkley Po-
int C”.

Porsche szuka 
pracowników 
Porsche realizuje największy 
projekt budowlany w swojej 
historii. W fabryce w Lipsku 
(Niemcy) powstanie m.in. li-
nia montażowa nadwozi oraz 
lakiernia. Inwestycje są ko-

nieczne, ponieważ już pod 
koniec br. z  zakładu wyje-
dzie nowy model – Macan. 
Firma zatrudni około tysiąca 
pracowników na stanowiska 
związane z różnymi etapami 
produkcji. Szansę na angaż 
mają m.in. operatorzy ma-
szyn, lakiernicy i kontrolerzy 
jakości. Ponadto przyjętych 
zostanie około 180 inżynie-
rów. Nabór kandydatów 
już trwa. Więcej informacji 
o procesach rekrutacji można 

sprawdzić na stronie: www.
porsche-leipzig.com/de/jobs/
default.aspx.

Budowlany 
boom w Anglii
David Wilson Homes zamie-
rza wybudować 600 nowych 
domów w  hrabstwie Devon 
(Wielka Brytania). Osiedla po-
wstaną w Exeter, a w planach 

są też takie lokalizacje, jak: 
Plymouth, Ermington, New-
ton Abbot oraz Ivy Bridge. 
W  ciągu trzech najbliższych 
lat zostanie utworzonych oko-
ło tysiąca nowych miejsc pra-
cy. Na część stanowisk trafią 
miejscowi kandydaci. Obec-
nie firma prowadzi nabór do 
różnych działów. Oferty za-
trudnienia są zamieszczane 
na stronie: www.dwh.co.uk, 
w zakładce „Careers”.

Oprac. MG
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praca 

reklama

Tomasz na hiszpań-
skich budowach 
przepracował 15 lat. 
Zachłysnął się ibe-

ryjskim rajem, ożenił i  ku-
pił 3-pokojowe mieszkanie. 
W  ubiegłym roku, po wielu 
negocjacjach z bankiem i na 
skutek braku możliwości 
spłat, stracił mieszkanie. Po-
lak, który jeszcze wczoraj był 
wziętym fachowcem, dzisiaj 
handluje rosyjskimi papie-
rosami i  innymi używkami. 
Zdaje sobie sprawę, że to nie-
legalne zajęcie. W  dodatku 
papierosy ze Wschodu nie 
cieszą się dobrą opinią wśród 
Hiszpanów. Ogólne zuboże-
nie sprawia jednak, że niższa 
cena zwabia klientów.

Tomasz zastanawia się, 
co innego może robić, kiedy 
ciągłe poszukiwanie legalnej 
pracy nie przynosi żadnych 
rezultatów, a  dorywcze za-
jęcia obojga małżonków nie 
wystarczają nawet na po-
krycie części podstawowych 
potrzeb rodziny. Wracać do 
Polski? Żona jest Hiszpanką, 
a  12-letnia córeczka chodzi 
do szkoły. Tomasz ma na-
dzieję, że dzięki ryzykowne-
mu handlowi, jego rodzina 
doczeka lepszych czasów…

Liczy się pomysł
Istnieje jednak także lep-

sza strona kryzysu. Wiele pol-
skich rodzin nie poddaje się 
i  szuka nowych rozwiązań. 
Wydaje się, że Polacy są bar-
dziej odporni na wszelkiego 
rodzaju katastrofy ekono-
miczne i bardziej kreatywnie 
podchodzą do życia niż ich 

hiszpańscy znajomi. Iwona, 
dwie Anny i Dorota z Girony 
wpadły na pomysł utworze-
nia spółdzielni wielousługo-
wej. W  jej zakres wchodzą: 
przeróbki krawieckie, usłu-
gi fryzjerskie, kosmetycz-
ne i  cateringowe. Kiedy po 
południu mają zlecenia do 
wykonania − na przemian, 
w  domu Doroty, zajmują 
się swoimi dziećmi. Koszty 
i  zyski rozliczają po równo, 
starając się, aby każda miała 
podobny wkład we wspólną 
pracę.

Dorota i  Anna, fryzjerka 
i  kosmetyczka, wykonują 
usługi w domu klientek, naj-
częściej Rosjanek. Właśnie 
Rosjanie należą do najlepiej 
uposażonych wśród obco-
krajowców, mieszkających 
w  Hiszpanii. Druga Anna 
wykonuje przeróbki krawie-
ckie w  domu klientek lub 
u Doroty. 

W  cateringu przewodzi 
Iwona, zawodowa kucharka, 
która przyrządza polskie i ar-
gentyńskie pierogi. Ostatnio 
dużym powodzeniem cieszą 
się dania wegetariańskie. 

Anna rozpropagowała 
spółdzielnię, roznosząc ulotki 
wśród rodziców pod szkoła-
mi, a także drogą internetową 
i pocztą pantoflową. To nie-
ustanne reklamowanie przy-
nosi efekty i już wkrótce Pol-
ki zamierzają zarejestrować 
swoją działalność. Siedzibą 
„firmy” jest duży dom Iwony, 
która po śmierci męża została 
sama z dwójką dzieci.

− Jeśli ma się zapał do 
pracy, marzenia do spełnie-

nia i uczciwie podchodzi się 
do wspólników, to w  gru-
pie można naprawdę dużo 
zdziałać − mówi z  przeko-
naniem Dorota, której naj-
ważniejszym marzeniem jest 
w tej chwili spłacenie domu.

Polacy łączą się we 
wspólnoty

Paradoksalnie, właśnie 
dzięki kryzysowi gospodar-
czemu w Hiszpanii powstały 
i rozwinęły się projekty opar- 
te na solidarności i  współ-
działaniu społecznym. Nurt 
ten nazywa się ogólnie Con-
sumo Colaborativo, co ozna-
cza wspólnotę konsumpcji.

Polacy także włączyli się 
w  ten nowy nurt. Powstały 
platformy wymieniania się 
usługami. Największa z nich 
to Favoralia.com. Jej działa-
nie opiera się na bezgotów-
kowym świadczeniu usług. 
Dzięki nim zdobywa się 
punkty, które można potem 
wykorzystać, zamawiając 
dla siebie potrzebną usługę. 
Wachlarz branżowy jest tak 
duży, jak wyobraźnia użyt-
kowników portalu. Można 
tam znaleźć oferty dotyczące 
zarówno prac remontowych, 
jak i usług prawniczych, me-
dycznych, a  nawet astrolo-
gicznych. Dzięki Internetowi 
taka wymiana może się odby-
wać nie tylko wśród rodziny 
i sąsiadów, ale także między 
zupełnie obcymi sobie ludź-
mi.

Grażyna, która stara się 
o  odszkodowanie od swe-
go pracodawcy, korzysta na 

przykład z darmo-
wych usług praw-
nika − dzięki temu, 
że jej mąż jest za-
rejestrowany na 
Favoralii, gdzie 
świadczy usługi 
transportowe i  or-
ganizuje przepro-
wadzki.

Innymi przy-
kładami Consumo 
Colaborativo są 
portale dotyczące 
nadwyżek żywno-
ści czy innych dóbr 
konsumpcyjnych, 
które mimo kryzy-
su można spotkać 
w  wielu domach. 
Tutaj obowiązuje 
zasada: „Nie uży-
wam, oddam. Mam za dużo, 
podzielę się z  innymi”. Po-
mysł oparty jest na starej 
mądrości, że jeśli dajemy lu-
dziom coś dobrego, to dobro 
do nas wróci, choć często 
z  niespodziewanej strony 
i w innej postaci.

Polska solidarność
Mimo że tak często sły-

szało się krytyczne opinie na  
temat solidarności Polaków 
mieszkających za granicą, 
okazuje się, że potrafią oni so-
bie także pomagać. Widać to 
na przykładzie kilku polskich 
rodzin z  Barcelony. Poznali 
się dzięki dzieciom, i to głów-
nie one ich połączyły. Teraz 
mają swoje własne, sponta-
niczne stowarzyszenie wy-
miany i wzajemnej pomocy. 
Pomagają sobie w opiece nad 

dziećmi, wymieniają się dzie-
cięcymi ubrankami, użyczają 
samochodów, jeden drugiego 
wciąga do pracy, jeśli nada-
rzy się taka możliwość.  

Kiedy dwa lata temu jedna 
z  rodzin straciła dach nad 
głową, inna zaoferowała jej 
miejsce w swoim mieszkaniu, 
a po kilku miesiącach, kolej-
na zaproponowała wspólne 
wynajęcie domu. No i  zno-
wu potwierdziło się, że jeśli 
działa się wspólnie, można 
wyjść z najtrudniejszych sy-
tuacji. Nie trzeba uciekać się 
do niebezpiecznego sposo-
bu zarabiania pieniędzy ani 
wyjeżdżać z kraju, który wy-
brało się na swoje miejsce do 
życia. Warto uwierzyć w sie-
bie, uważnie się rozejrzeć 
i  wykorzystać szanse, które 
zawsze się pojawiają.

Solidarność receptą Polaków 
na bezrobocie w Hiszpanii

Kinga Kaspruk-Jankowska

Hiszpański raj dla emigrantów zarobkowych to już historia. Wielu obcokrajowców stoi przed trudnymi wyborami: 
wracać do ojczyzny albo szukać szczęścia gdzie indziej. Polacy poszukują nowych rozwiązań na życie. Jednym 
z nich jest zakładanie minispółdzielni pracy.   

 tylko sprawdzone oferty pracy
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Bezwzględny obo-
wiązek składania 
corocznego zezna-
nia podatkowe-

go w  Niemczech dotyczy 
wszystkich osób, które podej-
mują w tym kraju pełnoetato-
wą pracę, dorywcze zlecenia, 
prowadzą własną działalność 
gospodarczą lub pobierają 
świadczenia socjalne, renty 
i emerytury. Obowiązek ten 
został uregulowany w  usta-
wie o podatku dochodowym 
– Einkommensteuergestetz 
oraz w  niemiecko-polskiej 
umowie o unikaniu płacenia 
podwójnego podatku – tzw. 
Doppelbesteuerungsabkom-
men. Dodatkowo, obowiązek 
złożenia zeznania podatko-
wego w  Niemczech wystę-
puje niezależnie od tego, czy 
w Polsce złożyło się już swój 
coroczny PIT. 

Jak uniknąć płacenia 
podwójnego podatku?

Doppelbesteuerungsab-
kommen jest umową, która 
reguluje przede wszystkim to, 
w którym państwie podatnik 
ma dokonać opodatkowania 
swoich dochodów. Na pod-
stawie tego dokumentu wia-
domo, że wszystkie dochody 
opodatkowane w  państwie, 
w którym zostały zarobione, 
pozostają w kraju zamieszka-
nia podatnika wolne od po-
datku. Jednak bardzo ważne 
jest, że dochody uzyskane za 
granicą zawsze muszą zostać 
uwzględnione przy oblicze-
niu stawki podatkowej dla 
dochodów, które zostały uzy-
skane w pierwszym państwie, 
czyli w Polsce. 

Dochody w Niemczech
W  Niemczech dochody 

każdego pracownika podlega-
ją opodatkowaniu progresyw-
nemu. Oznacza to, że wyso-
kość pobieranych zaliczek jest 
uzależniona przede wszyst-
kim od wysokości dochodów 
oraz od klasy podatkowej. 
W  Niemczech wyróżnia się 
następujące klasy podatkowe:
•  I klasa podatkowa – są to 

osoby samotne (niezamęż-
ne, rozwiedzione, żyjące 

w separacji od dłuższego 
czasu);

•  II klasa podatkowa – tyczy 
się osób żyjących samotnie 
z dzieckiem, które pobie-
rają ulgi podatkowe dla 
osób samotnie wychowu-
jących dzieci;

•  III klasa podatkowa – są 
nią objęte osoby, które 
mają na utrzymaniu bez-
robotnego małżonka;

•  IV klasa podatkowa – do-
tyczy małżonków, którzy 
pracują;

•  V klasa podatkowa – wy-
stępuje w przypadku, gdy 
jeden małżonek otrzymu-
je o  wiele wyższe wyna-
grodzenie;

•  VI klasa podatkowa – są 
nią objęci pracownicy, 
którzy pobierają wyna-
grodzenie z  kilku źródeł 
zatrudnienia.

W  Niemczech najniższa 
stawka podatku dochodowe-
go wynosi 14%. Są nią opo-
datkowane osoby, których 
roczny dochód nie przekro-
czył kwoty 52 881 euro. Kwo-
ta wolna od podatku w roku 
2012 wynosiła 8004 euro. Jeśli 
roczne dochody będą mniej-
sze od tej kwoty, to Finanzamt 
zwraca całość zaliczek pobra-
nych na podatek dochodowy. 
Osoby, które zarabiają dużo, 
są objęte 42% podatkiem. 
Poza podatkiem dochodo-
wym z  wynagrodzenia po-
trącany jest również podatek 
solidarnościowy w wysokości 
5,5% (ma on obowiązywać do 
2019 r.), a podatnicy należący 
do wspólnoty religijnej płacą 
od 8% do 9% podatku koś-
cielnego.

Ulgi oraz odliczenia
Niemieckie prawo pozwa-

la na wiele odliczeń oraz ulg. 
Od podatku możemy odpisać:
• składki na kasę chorych;
• ubezpieczenie opiekuńcze;
•  ubezpieczenie na wypadek 

bezrobocia oraz niezdolno-
ści do dalszej pracy;

•  koszty związane z opieką, 
które ponoszą osoby prze-
wlekle chore;

•  wydatki na pomoc do-
mową;

•  składki na dodatkowe 
ubezpieczenie emerytalne;

•  koszty wychowywania 
dzieci;

•  kwotę za zakup domu lub 
mieszkania;

•  składki za prywatne ubez-
pieczenie medyczne;

• darowizny;
• koszty dojazdów do pracy;
•  koszty związane z koniecz-

nością utrzymania drugie-
go gospodarstwa domo-
wego; 

•  składki na związki zawo-
dowe;

•  koszty konta w  niemie-
ckim banku;

•  koszty Internetu (jeśli jest 
nam potrzebny do pracy);

•  materiały dydaktyczne, 
podręczniki, książki, kursy 
(jeśli służą do podnoszenia 
naszych kwalifikacji zawo-
dowych);

• ubrania robocze;
•  koszty doradcy podatko-

wego.
Jeśli chcemy odpisać ulgi 

od podatku, musimy posia-
dać ich udokumentowanie, 
czyli rachunki, paragony, bi-
lety kolejowe, autobusowe, 
miesięczne itp. 

Pomoc 
przy rozliczeniach 

Rozliczając się w  Niem-
czech, warto skorzystać 
z  pomocy profesjonalnego 
doradcy podatkowego, czy-
li Steuerberatera, ponieważ 
niemieckie prawo podatkowe 
jest niezwykle skomplikowa-
ne. Każdy doradca podatko-
wy odpowiada prawnie za 
prawidłowość każdej deklara-
cji podatkowej, która jest za-
wsze sporządzana na korzyść 
płatnika, udziela porad oraz 
wskazówek. Doradca podat-
kowy odpowiada też za kon-
takty z urzędem skarbowym, 
jeśli go do tego upoważnimy. 
Jest to fachowiec, który wie, 
jak stosować ulgi podatkowe, 
i zna się na zmniejszaniu ob-
ciążeń podatkowych. 

Rozliczenia podatkowe 
w Niemczech

Wszyscy Polacy, którzy uzyskują dochody w Niemczech, muszą złożyć 
w tym kraju roczne zeznanie podatkowe do właściwego urzędu skar-
bowego – Finanzamtu.

reklama

reklama

Tysiące ofert pracy na
www.pracaizycie.pl

Hanna Spinalska

finanse tylko sprawdzone oferty pracy
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Coraz mniej Pola-
ków pracujących 
w  Norwegii de-
cyduje się już na 

bierne akceptownie sumy 
zwrotu, którą proponu-
je im urząd podatkowy 
(Skatteetaten). Walczą 
o kwoty, które przez nie-
znajomość norweskiego 
prawa mogą starcić. Inwe-
stując w  doświadczenie 
i rzetelność, zyskują wiele.

Termin składania roz-
liczeń za rok ubiegły te-
oretycznie mija w  Nor-
wegii 30 kwietnia 2013 r., 
jednak uwzględniając 
tzw. korekty (o czym ni-
żej w  tekście), rozlicze-
nia trwają de facto nawet 
do końca października. 
Część Polaków, po wy-
braniu firmy zajmującej 
się rozliczeniami, w  po-
śpiechu wysyła jej swoje 
dokumenty dotyczące ze-
znania podatkowego już 
w styczniu. Dzieje się tak, 

gdyż zwykle o szybszym roz-
liczeniu decyduje kolejność 
zgłoszeń.

Każda osoba pracująca 
w Norwegii powinna posiadać 
kartę podatkową (skattekort). 
Składając pierwszy raz wnio-
sek do urzędu podatkowego 
o  jej wydanie, otrzymuje się 
również numer identyfika-
cyjny D-nummer lub PESEL 
norweski (fødselsnummer). 
Część karty podatkowej na-
leży przekazać pracodawcy. 
Jeśli nie dostarczymy mu tego 
dokumentu na czas, może po-
trącać on nam z pensji nawet 
50% zaliczki a conto przyszłe-
go podatku.

Urząd podatkowy sam 
nas rozlicza

Pracownicy, którzy są le-
galnie zatrudnieni w Norwe-
gii, nie wysyłają zeznań sami, 
ale otrzymują zeznanie po-
datkowe (selvangivelse) od 
urzędu podatkowego (Skat-

teetaten) na przełomie marca 
i kwietnia. Należy pamiętać, 
aby za każdym razem, kiedy 
zmienia się miejsce zamiesz-
kania, poinformować o  tym 
Urząd Ewidencji Ludności 
(Folkeregistrer), gdyż bardzo 
często wymagane dokumen-
ty dotyczące zeznania nie tra-
fiają do zainteresowanych.

Większość danych wysy-
łanych przez urząd jest już 
uzupełniona. Do obowiązku 
rozliczającego się należy tyl-
ko skontrolowanie popraw-
ności tych danych i ewentu-
alne wykrycie błędów. Skat-
teetaten uznaje akceptację 
proponowanego rozliczenia, 
jeśli zeznanie nie zostanie do 
nich odesłane.

Korekta podatku
Bardzo często Polacy spóź-

niają się ze złożeniem zezna-
nia podatkowego w Norwegii 
za poprzedni rok. W  takim 
przypadku rozwiązanie jest 
proste, choć brzmi groźnie – 
korekta. Może ona dotyczyć 
również dalszej przeszłości 
(do 10 lat wstecz). Wniosek 
zostaje uwzględniony przez 
urząd podatkowy, jeśli jest 
dobrze uzasadniony. Dzięki 
korekcie zeznania podatko-
wego można odzyskać nawet 
kilkanaście tysięcy koron. Nie 
jest to procedura skompliko-
wana.
Urząd norweski, wykonując 
rozliczenia, bardzo często po-
pełnia błędy. Warto zatem 
sprawdzić dokładnie własne 
zeznanie, by było one korzyst-
ne finansowo. Od każdego 
błędnego rozliczenia podat-
kowego można się odwołać 
w terminie do sześciu tygodni 
od daty jego wystawienia.

Formy odliczeń

1.  Status pendler, czyli 
pracownicy zatrudnie-
ni w  Norwegii i  dojeż-
dżający regularnie do 
miejsca stałego zamiesz-

kania w  Polsce. Mogą 
oni odliczyć np. koszty 
wyżywienia i  zakwate-
rowania.

2.   Odpis standardowy 
(10% Standardradrag) 
dla pracowników z za-
granicy. Stanowi on 
10% przychodów brut-
to, nie więcej jednak 
niż 40 tys. koron. Tu 
odliczeniu podlegają 
głównie koszty uzyska-
nia przychodu i kwota 
wolna od podatku.

3.   Osoba, która zamiesz-
kuje na stałe w Norwe-
gii dłużej niż 3 lata, nie-
mająca praw do dwóch 
wyżej wymienionych 
form rozliczenia, może 
odliczyć m.in. opro-
centowanie kredytu 
czy wpłaty na fundusz 
emerytalny.

4.   Ograniczona odpowie-
dzialność podatkowa. 
Przeznaczona jest ona 
dla osób przebywających 
w  Norwegii nie dłużej 
niż 183 dni w ciągu roku 
lub 270 dni w  okresie 
3 lat. Mogą się one rozli-
czyć, korzystając z odpi-
su standardowego. Nie 
mogą zatem odliczyć 
kosztów podróży do kra-
ju ojczystego czy odsetek 
od pożyczek.

5.  Druga klasa podatko-
wa przysługuje z  kolei 
osobom, których współ-
małżonkowie nie zaro-
bili w roku 2012 więcej 
niż 39 608 koron, lub 
osobom samotnie wy-
chowującym dziecko. 
W takiej sytuacji kwota 
podatku jest mniejsza 
średnio o 10 tys. koron.

Rozliczając się w  Norwegii, 
można posiadać jednocześnie 
status pendler i drugą klasę 
podatkową.

finanse   pracaizycie.pl

W Norwegii można się rozliczać 
nawet do października

Coraz więcej Polaków za granicą zaczyna przywiązywać wagę do jakości 
rozliczeń podatkowych. Mają oni świadomość, że poprawne zeznanie, zwykle składane 
przy pomocy doświadczonej firmy konsultingowej lub księgowej, może im zapewnić spory 
zwrot podatku – nawet równowartość miesięcznej pensji.

Patrycja Kucharska-Gacyk
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Więcej porad znajdziesz na 
www.pracaizycie.pl

W  Hiszpanii do 
składania ze-
znań podatko-
wych w  formie 

deklaracji rocznej są zobo-
wiązani wszyscy rezydenci, 
którzy w  ciągu poprzednie-
go roku osiągnęli przychód 
wyższy niż 22 tys. euro z jed-
nego tylko źródła dochodu. 
W  przypadku dochodów 
uzyskiwanych z  kilku źró-
deł granica, powyżej której 
podatnik jest zobowiązany 
do złożenia deklaracji, wy-
nosi 11,2 tys. euro. Za rezy-
denta uznaje się osobę, która 
przebywa w Hiszpanii dłużej 
niż 183 dni w  ciągu roku. 
W  zależności od wysokości 
dochodu podatek nalicza się 
rosnąco: od 24% do 45%.

Terminy i sposoby 
składania deklaracji

Zeznanie podatkowe skła-
da się w  miesiącach maju 
i  czerwcu roku następnego 
w stosunku do roku podatko-
wego zeznania. W roku 2013 
termin składania deklaracji 
za rok 2012 obejmuje okres 
od 2 kwietnia do 1 lipca tegoż 
roku. W ciągu tego czasu po-
datnicy powinni potwierdzić 

projekt deklaracji, tzw. borra-
dor, urzędu skarbowego (Ha-
cienda) lub go zmodyfiko-
wać. W tym terminie można 
także umówić się na osobiste 
stawiennictwo (cita previa) 
w urzędzie skarbowym albo 
skorzystać z  pomocy telefo-
nicznej.

Borrador jest projektem 
deklaracji podatkowej spo-
rządzonym przez sam urząd 
skarbowy na podstawie 
wszelkich dokumentów do-
tyczących podatnika, a  bę-
dących w  posiadaniu tegoż 
urzędu. Potwierdzenie do-
kumentu jest jednoznacz-
ne ze złożeniem deklaracji 
podatkowej. Projekt można 
uzyskać w  urzędzie, zamó-
wić telefonicznie lub drogą 
elektroniczną.

Od 2005 r. roku hiszpańscy 
podatnicy mają możliwość 
składania rocznych deklaracji 
przez Internet. W  przypad-
ku, kiedy podatnik zgadza się 
z  projektem deklaracji spo-

rządzonym przez hiszpań-
ski urząd skarbowy, termin 
jego potwierdzenia jest taki 
sam jak tradycyjną drogą. 
W przypadku gdy podatnik 
zmienia projekt, wprowadza-
jąc odpowiednie poprawki, 
termin składania deklaracji 
zaczyna się później, a miano-
wicie od 24 kwietnia 2013 r.

Najważniejsze ulgi 
podatkowe

Do najważniejszych ulg 
podatkowych należą ulgi 
od zakupu nieruchomości, 
remontu mieszkania, a  tak-
że jako nowość w bieżącym 
roku podatkowym ulga 
dla osób wynajmujących 
mieszkanie. Ulgą tą są obję-
ci zarówno właściciele nie-
ruchomości, jak i  najemcy. 
W zależności od spełnionych 
warunków ulga ta wynosi 
od 50% do 100% kwoty po-
datkowej. Ogólne zasady 
składania rocznej deklaracji 

podatkowej w  Hiszpanii są 
takie same na całym obsza-
rze, mogą się one jednak róż-
nić detalami w zależności od 
prowincji autonomicznych, 
których jest w Hiszpanii 17. 
Polacy rezydujący w  Hi-

szpanii, podobnie jak inni 
jej mieszkańcy, w znakomitej 
większości podczas składania 
deklaracji IPRF korzystają 
z usług wyspecjalizowanych 
agencji, tzw. gestorii.

Hiszpańskie skarbówki wyręczają podatników
Rozliczanie rocznych deklaracji podatkowych w Hiszpanii jest jasne i przyjazne dla podatnika. Co roku 
wprowadza się też nowe udogodnienia, takie jak przygotowywanie projektów deklaracji przez sam urząd skarbowy 
czy przyjmowanie deklaracji drogą elektroniczną.

Kinga Kaspruk-Jankowska

Polub nas na Facebooku!
www.facebook.com/eutaxservice
Polub nas na Facebooku!Polub nas na Facebooku!Polub nas na Facebooku!Polub nas na Facebooku!
+48 71 789 39 15

reklama
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 pracaizycie.pl

Temat: Praca dla budowlańca

Na stronie www.pracaizycie.pl darmowe  
lekcje z lektorem. Zarejestruj się już dzisiaj!

JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK NIDERLANDZKI JĘZYK NORWESKI

PRACA DLA BUDOWLAŃCA – JOB FOR A BUILDER /DŻOB FOR E BILDE/

l  Jaki jest twój zawód? – What is your profession? /Łot iz jor profeszyn?/
l  Jestem robotnikiem budowlanym. – I am a construction worker. /Aj em e konstrakszyn 

łorke./
l Gdzie pracujesz? –Where do you work? /Łer du ju łork?/
l  Pracuję na budowie w Londynie. – I work at the construction site in London. /Aj łork at 

de konstrakszyn sajt in London./
l Jakie są twoje obowiązki? – What are your duties? /Łot ar jor djutiz?/
l  Jestem murarzem. Posiadam też uprawnienia do sterowania dźwigiem. – I am a bricklayer. 

I am also a licensed crane operator. /Aj em e brikleje. Aj em olsoł e lajsynsd krejn 
operejto./

l  Jakiego rodzaju budynki budujesz? - What kind of buildings do you bild? /Łot kajnd of 
bildings du ju bild?/

l  Głównie bloki mieszkalne. Czasem budujemy też galerie handlowe. – Apartment houses 
mainly. Sometimes we build malls also. /Apartment hałzyz mejnli. Samtajms łi bild 
mols osloł./

l  Ile zarabiasz za godzinę pracy? - How much do you earn per hour? /Hał macz du ju ern 
per ałe?/

l  Zarabiam 10 funtów za godzinę. Nadgodziny są płatne ekstra. – I get 10 pounds per hour. 
Overtime is extra paid. /Aj get ten pałnds per ałe. Ołwetajm is ikstra pejd./

l Czy ta praca jest niebezpieczna? – Is it a dangerous job? /Iz it e deńdżerołs dżob?/
l  Tak, jest, ale mam certyfikat BHP. Poza tym pracodawca dba o bezpieczeństwo na placu 

budowy. – Yes it is, but I have a special occupational safety and health certificate. 
Besides our employer takes care of safety at the construction site. / Jes it is, bat Aj 
hew e speszjal okjupejszynal sejfti end helf sertifikejt. Bisajdz ałe emploje tejks ker of sejfti 
et de konstrakszyn sajt./

lekcja 

PRACA DLA BUDOWLAŃCA – WERK VOOR EEN BOUWVAKKER /WERK FOR YN 
BAŁWAKER/

Beton – concrete /konrit/
Betoniarka – cement – mixer /siment mikes/
Cegła – brick /brik/
Dźwig – crane /krejn/
Kielnia – trowel /trałel/
Koparka – excavator /ikskawejto/
Murarz – brick layer /brik leje/
Płyta betonowa – slab /slab/
Płytka ceramiczna – tile /tajl/

Taśmociąg – conveyer /konweje/
Rusztowanie – scaffolding /skafoldin/
Spychacz – bulldozer /buldoze/
Łopata – shovel /szowel/
Taczka – barrow /baroł/
Tynk – plaster /plaste/
Walec – roller /role/
Zaprawa – mortar /mortar/
Żwir – gravel /grejwl/

Beton – der Beton /der beton/
Betoniarka – der Betonmischer /der betonmisze/
Cegła – der Ziegel /der cigel/
Dźwig – der Kran /der kran/
Kielnia – die Mauerkelle /di małerkele/
Koparka – der Bagger /der bage/
Murarz – der Maurer /der małrer/
Płyta betonowa – die Betonplatte /di betonplate/
Płytka ceramiczna –  Die Keramikfliese 

/di keramikflize/

Taśmociąg – das Fließband /das flizband/
Rusztowanie – das Gerüst /das geryst/
Spychacz – der Bulldozer /der buldoze/
Łopata – die Schaufel /di szałfel/
Taczka – die Schubkarre /di szupkare/
Tynk – der Putz /der puc/
Walec – die Straßenwalze /di strasenwalce/
Zaprawa – der Mörtel /der myrtel/
Żwir – der Kies /der kis/

PRACA DLA BUDOWLAŃCA – ARBEIT FÜR BAUARBEITER /ARBAJT FYR BAŁARBAJTER/

l Jaki jest twój zawód? – Was bist du von Beruf? /Was byst du fon beruf?/
l Jestem robotnikiem budowlanym. – Ich bin Bauarbeiter. /Ih byn bałarbajter./
l Gdzie pracujesz? –Wo arbeitest du? /wo arbajtest du?/
l  Pracuję na budowie w Berlinie. – Ich arbeite am Bauplatz in Berlin. /Ih arbajte am bałpac 

yn berlyn./
l  Jakie są twoje obowiązki? – Was gehört zu deinen Pflichten? /Was gehyrt cu dajnen pfliśten?/
l  Jestem murarzem. Posiadam też uprawnienia do sterowania dźwigiem. – Ich bin Maurer. 

Ich bin auch berechtigt, den Kran zu bedienen. /Ih byn małrer. Ih byn ałh berehtigt, 
dejn kran cu bedinen./

l  Jakiego rodzaju budynki budujesz? – Was für Gebäude baust du? /Was fyr gebojde bałst du?/
l  Głównie bloki mieszkalne. Czasem budujemy też galerie handlowe. – Vor allem Hoch-

häuser. Manchmal bauen wir auch Einkaufszentren. /For alem hohhojzer. Manhmal 
bałen wir ałh ajnkałscenrten./

l  Ile zarabiasz za godzinę pracy? – Wie viel verdienst du pro Stunde? /Wi fil ferdinst du 
pro sztunde?/

l  Zarabiam 10 euro za godzinę. Nadgodziny są płatne ekstra. – Ich verdiene 10 Euro pro 
Stunde. Die Überstunden sind extra vergütet. /Ih ferdine cejn ojro pro sztunde. Di  
ybersztunde zynt ekstra fergytet./

l Czy ta praca jest niebezpieczna? – Ist diese Arbeit gefährlich? /Yst dize arbajt geferlih?/
l  Tak, jest, ale mam certyfikat BHP. Poza tym pracodawca dba o bezpieczeństwo na placu bu-

dowy. – Ja, sie ist gefährlich, aber ich habe das Zertifikat für Arbeitsschutz und Arbeits- 
hygiene. Außerdem kümmert sich der Arbeitgeber um die Sicherheit am Baumplatz. 
/Ja, zi yst geferlih, aber ih habe das certzfikat fyr arbajtsszutc unt arbajtshygiene. Ałserdejm 
kymert zih der arbajtgejber um die ziherhajt am bałplac./

Beton – betong /betong/
Betoniarka –  betongblandemaskin 

/betongblannemaszin/
Cegła – teglstein /tajlstain/
Dźwig – heisekran /hajsekran/
Kielnia – murerskje /murersze/
Koparka – gravemaskin /grawemaszin/
Murarz – murer /murer/
Płyta betonowa – betong plate /betong plate/
Płytka ceramiczna – flis /flis/

Taśmociąg – transportbånd /transportbonn/
Rusztowanie – stillas /stillas/
Spychacz – bulldoser /buldoser/
Łopata – spade /spade/
Taczka – trillebår /trillebor/
Tynk – plaster /plaster/
Walec – valse /walse/
Zaprawa – mørtel /murtel/
Żwir – grus /grus/

Beton – (het) beton /beton/
Betoniarka – (de) cementmixer /sementmykser/
Cegła – (de) baksteen /bakstejn/
Dźwig – (de) kraan /kran/
Kielnia – (de) troffel /trofel/
Koparka – (de) graafmachine /chrafmasine/
Murarz – (de) metselaar /metselar/
Płyta betonowa – (de) betonplaat /betonplat/
Płytka ceramiczna –  (de) keramische tegel 

/keramise tejchel/

Taśmociąg – (de) transportband /transportbant/
Rusztowanie – (de) steiger /stajcher/
Spychacz – (de) bulldozer /bulldozer/
Łopata – (de) shovel /shovel/
Taczka – (de) kruiwagen /krałwachen/
Tynk – (het) gips /chyps/
Walec – (de) wals /wals/
Zaprawa – (de) mortel /mortel/
Żwir – (het) grind /chrynt/

l  Jaki jest twój zawód? – Wat voor werk doe jij? /Wat for werk du jaj?/
l Jestem robotnikiem budowlanym. – Ik ben een bouwvakker /Yk ben ajn bałfaker/
l Gdzie pracujesz? – Waar werk jij? / War werk jaj?/
l  Pracuję na budowie w Amsterdamie. – Ik werk op een bouwplaats in Amsterdam /Yk 

werk op ejn bałplats in amsterdam./
l Jakie są twoje obowiązki? – Wat zijn jouw taken? /Wat zajn jał taken?/
l  Jestem murarzem. Posiadam też uprawnienia do sterowania dźwigiem. – Ik ben metselaar 

en ik ben ook een gediplomeerd kraanbestuurder. /Yk ben een metselar en yk ben ołk 
ejn chediplomejrt kranbesturder./

l  Jakiego rodzaju budynki budujesz? – Welk soort gebouwen bouw je? /Welk sort chebałen 
bał je?/

l  Głównie bloki mieszkalne. Czasem budujemy też galerie handlowe. – Vooral gebouwen met 
appartementen. Soms bouwen we winkelcentras /Foral chebałen met apartementen. 
Soms bałen we wynkelsentras./

l Ile zarabiasz za godzinę pracy? – Hoeveel verdien je per uur? /Hufejl ferdin je per ur?/
l  Zarabiam 10 euro za godzinę. Nadgodziny są płatne ekstra. – Ik ontvang tien Euro per 

uur. Overuren worden extra betaald. /Yk ontfang tin Euro per ur. Ołferuren worden 
ekstra betalt./

l Czy ta praca jest niebezpieczna? – Is het werk gevaarlijk? /Ys het werk chefarlajk?/
l  Tak, jest, ale mam certyfikat BHP. Poza tym pracodawca dba o bezpieczeństwo na placu 

budowy. – Ja dat is het, maar ik heb een VCA certificaat. Bovendien zorgt onze werk-
gever voor de veiligheid op de bouwplaats. / Ja dat ys het, mar yk hep ejn VCA sertifikat. 
Bołfendin zorcht onze werkchejfer for de fajlychhajt op de bałplats./

PRACA DLA BUDOWLAŃCA – JOBB FOR BYGGER /JOB FOR BIGGER/

l  Jaki jest twój zawód? – Hva er ditt yrke? /Wa ar dit irke?/
l  Jestem robotnikiem budowlanym. – Jeg er bygningsarbeider. /Jaj ar bigningsarbajder./
l  Gdzie pracujesz? – Hvor arbeider du? /Wur arbajder du?/
l  Pracuję na budowie w Londynie. – Jeg arbeider på byggeplass i London. /Jaj arbajder 

po biggeplas i London./
l  Jakie są twoje obowiązki? – Hva er dine plikter? /Wa ar dine plikter?/
l  Jestem murarzem. Posiadam też uprawnienia do sterowania dźwigiem. – Jeg er murer. 

Jeg er også en lisenserte heisekran operatør. /Jaj ar murer. Jaj ar osso en lisenserte 
hajsekran operatur. /

l  Jakiego rodzaju budynki budujesz? – Hva slags bygninger bygger du? /Wa szlags bign-
inger bigger du?/

l  Głównie bloki mieszkalne. Czasem budujemy też galerie handlowe. – Hovedsakelig bolig-
blokker. Av og til bygger vi også kjøpesentrer. /Huwedsakeli buliblokker. Aw o til bigger 
wi osso siupesentrer./

l  Ile zarabiasz za godzinę pracy? – Hvor mye tjener du per time? /Wur mie tjener du per 
time?/

l  Zarabiam 10 koron za godzinę. Nadgodziny są płatne ekstra. – Jeg får 10 kroner per time. 
Overtid betales ekstra. /Jaj for ti kruner per time. Owertid betales ekstra./

l  Czy ta praca jest niebezpieczna? – Er denne jobben farlig? /Ar denne jobben farli?/
l  Tak, jest, ale mam certyfikat BHP. Poza tym pracodawca dba o bezpieczeństwo na placu 

budowy. – Ja, den er, men jeg har HMS sertifikat. Og arbeidsgiver sørger for tryg-
ghet på byggeplass. / Ja, den ar, men jaj har hoemes sertifikat. O arbajdsjiver surger for 
trighet po biggeplas./
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Operator telekomunikacyjny BT 
Group zamierza utworzyć tysiąc 

nowych miejsc pracy na terenie 
całej Wielkiej Brytanii. Plany roz-
woju są związane z rosnącym za-
potrzebowaniem na usługi sze-
rokopasmowe. Dzięki projektowi 
powstaną stanowiska związane 

z  zakładaniem sieci internetowej 
w domach klientów, m.in. na ob-
szarach wiejskich. W grupie przy-
jętych znajdzie się 400 osób, któ-
re dopiero chcą poznać ten fach. 
Kolejnych 200 ma się wywodzić 

spośród osób kończących karierę 
zawodową w służbach zbrojnych. 
Więcej informacji o prowadzonych 
rekrutacjach znajduje się na stro-
nie: www.btplc.com/Careercentre/
Ourlocations/UK/index.htm.  

Jeśli pod względem pogody lato bę-
dzie równie pełne niespodzianek, 
jak tegoroczna mroźna wiosna, to 
możemy zapomnieć o  pracy w  let-
nich, nadmorskich kurortach. Za to 
miejsca wyjazdów zimowych będą 

przeżywały oblężenie. W  Alpach będą po-
szukiwani instruktorzy narciarscy, kelnerki, 
hostessy, barmani czy sprzedawcy. Zimowa 
aura latem może się też przenieść do krajów 
skandynawskich – w zeszłym roku w czerwcu 
w Szwecji i Norwegii śnieg leżał nawet tam, 
gdzie zwykle go nie ma. W takim przypadku 
łatwo będzie znaleźć pracę na norweskich 
stokach narciarskich czy przy odśnieżaniu 
szwedzkich miasteczek.

Praca w polu i w deszczu
Tak ekstremalne wahania temperatur nie 
dotyczą całego terenu Europy. W większości 
miejsc, w najgorszym razie, lato będzie desz-
czowe. Bardzo deszczowe. Choćby w zeszłym 
roku Anglię i  Irlandię nawiedziły powodzie, 
które uniemożliwiły Brytyjczykom odpoczy-
wanie w  ich ulubionych nadmorskich miej-
scowościach. Obfite opady w lipcu i sierpniu 
oznaczają brak pracy w miejscowościach tu-

rystycznych dla sprzedawców, a także osób, 
które robią np. tatuaże z  henny czy prowa-
dzą małą gastronomię przy deptaku. Pracę 
powinni znaleźć za to animatorzy i kelnerki 
w  kurortach i  na jachtach w  cieplejszych 
miejscach Europy – w  końcu turyści, którzy 

przyjechali na urlop na deszczowe wybrzeże, 
całe dni będą spędzać w hotelu.
Warto wziąć pod uwagę możliwość deszczu 
również w przypadku pracy na polu. Często 
właściciele farm zatrzymują pracowników 
w  domu, jeśli pogoda nie sprzyja zbiorom. 

Oznacza to niestety niskie wynagrodzenie. 
W deszczowe lato lepiej więc się wybrać do 
pracy wewnątrz w hali, np. w pieczarkarni czy 
magazynie.

Disneyland rekrutuje
Jeśli marzenia o słonecznym lecie się spełnią, 
będzie to oznaczało pracę w miejscowościach 
wypoczynkowych nie tylko w Hiszpanii, Turcji 
czy we Włoszech, ale też w Wielkiej Brytanii 
i we Francji. Kurorty będą potrzebowały kel-
nerek, pokojówek i  sprzedawców. Już teraz 
na wypadek pełnego gości lata Disneyland 
w Wielkiej Brytanii szuka menedżerów i ope-
ratorów maszyn, a  operatorzy turystyczni 
(TUI, Eurocamp) – osób do opieki nad dziećmi 
w  Hiszpanii oraz przewodników w  Bułgarii, 
na Cyprze i  na Malcie. Wraz z  pierwszymi 
promieniami słońca zaczną być poszukiwani 
pracownicy tymczasowi w fabrykach lodów 
oraz osoby do pracy w lodziarniach – zwykle 
za minimalną krajową pensję. Również praca 
na farmie to dobry pomysł na ciepłe lato, choć 
warto pamiętać, że przedłużająca się susza 
ma tak samo negatywny wpływ na zbiory 
(a więc także na zarobki w przypadku pracy 
akordowej) co ciągłe deszcze.

Oferty nie na każdą pogodę... 
l   Instruktor sportów zimowych w Anglii (English Country Schools) – 275–390 

funtów tygodniowo.
l   Obwoźny sprzedawca lodów w Anglii (Max’s Ices) – ok. 260 funtów tygodniowo.
l   Opiekun gości domków letniskowych we Włoszech (Bolero Holidays) – 350 euro 

tygodniowo + zakwaterowanie.
l   Kucharz w ośrodku we Francji (Snow Chateaux) – ok. 380 euro tygodniowo + zak-

waterowanie + wyżywienie.
l   Recepcjonistka w hostelu w Barcelonie (Garden House Hostel) – 150 euro tygod-

niowo + zakwaterowanie.
l   Kasjer w wesołym miasteczku w Anglii (Oakwood Theme Park) – 240 funtów ty-

godniowo.

Pogoda dla bogaczy – o tym,
ile zależy w pracy od aury
Czy w tym roku latem będzie zapotrzebowanie na sprzedaw-
ców lodów, czy może raczej na usługi przy usuwaniu śniegu?

Jak szukać pracy w kurortach 
narciarskich w Alpach i przy 
odśnieżaniu w Norwegii i Szwecji? 
www.snowworkers.com, 
bestskijobs.co.uk, 
snowjobz.co.uk, 
www.seasonworkers.com

Jak szukać letniej pracy w miejsco-
wościach wypoczynkowych w An-
glii, we Francji, w Danii, Hiszpanii 
czy Egipcie? 
www.hosteljobs.net 
www.catererglobal.com 
www.summerjobs.com 
www.seasonalwork.dk

Sonia Grodek

Mądrej głowie dość dwie słowie

więc pamiętaj, aby kuć żelazo, póki gorące

ponieważ do odważnych świat należy.

A word is enough to the wise...

...so remember to make a hay while the sun shines

...because fortune favours the brave.

Praca przy 
światłowodzie
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Ciężko pracowałem przez 
parę lat przy zbiorze owo-
ców w Hiszpanii. Dziś nie 
mogę patrzeć na tru-
skawki – mówi z gorzkim 
uśmiechem Andrzej Pło-

cki. Zarabiał najniższą stawkę godzi-
nową, jednak ciągle powtarzał sobie, 
że to tylko kilka miesięcy, a zarobek 
pozwoli mu na spełnienie finanso-
wych marzeń po powrocie do kraju.
Paula Bryła z Agri-fresh, firmy rekrutu-
jącej do pracy w tunelach foliowych 
przy truskawkach, jabłkach i  pomi-
dorach, potwierdza, że praca jest na-
prawdę ciężka. – Poszukujemy osób 
sprawnych fizycznie, rozumiejących, 
na czym polega praca na roli. Tam są 
bardzo ciężkie i fizycznie wymagające 
prace do wykonania – mówi otwarcie 
rekruterka.

Te informacje jednak nie odstraszają 
kandydatów, chętnych do pracy przy 
zbiorach nigdy nie brakuje. Firma 
Agri-fresh w  zeszłym roku wysłała 
do pracy za granicę ponad 1,2 tys. 
osób z Polski, Litwy, Łotwy i Węgier, 
w  tym roku planuje już 4 tys. Po 
kilkaset osób wysyłają do pracy rów-
nież firmy Jobpartner, Contrain czy 
Teamwork. W czasie pracy mieszka 
się najczęściej w  wieloosobowych 
karawanach, płatnych od 1 do 3 euro 
za dobę, często dodatkowo płaci 
się też za pralnię, prąd i gaz. Warto 
dopytać również o  te dodatkowe 
płatności przy podpisywaniu umowy 
z agencją. Koszty te są zwykle potrą-
cane z  pensji. Firmy pośredniczące 
zapewniają niekiedy transport do 
miejsca pracy, choć czasem trzeba 
go sobie zapewnić na własną rękę. 

Dobrze jest też dopytać o  kwestię 
wyżywienia. Rozliczenie, zależnie od 
kraju i firmy, odbywa się w systemie 
miesięcznym lub tygodniowym.

Na własną rękę
Pracy w ogrodnictwie i sadownictwie 
można szukać nie tylko przez firmy 
pośredniczące, ale też przez poje-
dyncze farmy czy uprawy. Przykła-
dowo, Schemmel Obst to niemiecka 
farma, na której od kwietnia można 
już zbierać szparagi, a od czerwca – 
truskawki, maliny i porzeczki. Co roku 
szuka ona około 20 pracowników 
sezonowych, z tym że zatrudnia tylko 
gospodynie domowe, uczniów do 
21. roku życia, studentów i rencistów.
Wiele niemieckich firm szuka pra-
cowników na własną rękę, dlatego 
doświadczone osoby często zgłaszają 
się bezpośrednio do nich. Sprawdza-
ją, gdzie jest najwięcej farm, i  jadą 
tam w sezonie w ciemno lub wysyłają 
CV na adresy plantacji. Czasem na po-
lonijnych czy anglojęzycznych porta-
lach udaje się znaleźć ogłoszenie ofe-
rujące 1–3 stanowiska dla ogrodnika 
w  posiadłości, np. w  Anglii czy we 
Francji. W tym przypadku na kontrak-
cie trzeba zwykle zostać dłużej i nieco 
lepiej znać język obcy, ale wiąże się to 
też z wyższym wynagrodzeniem i lep-
szymi warunkami mieszkaniowymi. 

Ogrodnikowi do Szkocji poszukiwa-
nemu przez agencję Jobland ofero-
wano wynagrodzenie około 1250 
funtów miesięcznie, do tego otrzymał 
on darmowe zakwaterowanie i wyży-
wienie na miejscu.

Wymagania
Praca w sadownictwie i ogrodnictwie 
jest jedną z  mniej restrykcyjnych, 
jeśli chodzi o  wymagania wobec 
kandydatów. Tu wystarczy podsta-
wowa znajomość języka kraju, do 
którego jedziemy, lub komunikatyw-
na znajomość języka angielskiego. 
Niekiedy nawet to nie jest potrzebne, 
choć na pewno pozytywnie wyróżni 
nas spośród innych kandydatów. 
Mile widziane są też osoby z  do-
świadczeniem w branży sadowniczej 
(czasami potrzebne są referencje). 
Do tego ważna jest wytrzymałość 
i determinacja, by wytrwać do końca 
kontraktu. Z  uwagi na mieszkanie 
w kontenerach przyda się także nie-
konfliktowy charakter.

Bezpieczeństwo
Przy pierwszym wyjeździe na firmę, 
do której nie mamy 100% zaufania, 
warto zachować podstawowe środki 
ostrożności. Oczywiście podpisujemy 
umowę przed wyjazdem, pytamy 

o kontakt do kogoś na miejscu, kto 
będzie umiał nam pomóc w razie kło-
potów. Takie prace czasem nie wyma-
gają znajomości języków, ale mimo to 
koniecznie zabierzmy słownik języka 
obcego i  listę podstawowych zwro-
tów. W  pracy „na powietrzu” wiele 
zależy od warunków pogodowych: 
jeśli zbiór owoców nie będzie możli-
wy przez kilka tygodni, pracodawca 
może odesłać pracowników do kraju. 
Najbezpieczniej wybrać się na pierw-
szy wyjazd bliżej kraju, do Niemiec 
czy Holandii, i  wcześniej sprawdzić, 
jak można wrócić do Polski i  gdzie 
w okolicy są podobne farmy. W razie 
kłopotów z Anglii czy Norwegii bez 
znajomości języka i  z  pustym port-
felem może być trudniej o  powrót 
do domu.

Rolnicze saksy już trwają
Do pracy w ogrodnictwie i sadownictwie najczęściej nie trzeba znać języka obcego. Mimo że zbieranie 
truskawek czy pieczarek bywa bardzo męczące fizycznie, chętnych na jedno miejsce jest wielu. W krótkim 
czasie można bowiem całkiem nieźle zarobić i spełnić przy okazji swoje wakacyjne marzenia podróżnicze.

Gdzie jest praca?
l   Agri-fresh – zbieracze truskawek. Anglia. Wynagrodzenie to 6,21 funta 

na godzinę. Do tego premia za wydajność – praca na akord, od maja 
do października. Kontakt: paula@agri-fresh.com, tel. 0468951878.

l   Schemmel Obst – zbieracze szparagów, truskawek, malin i porzeczek. 
Wynagrodzenie akordowe, praca od kwietnia do czerwca i od czer-
wca do września. Kontakt (CV ze zdjęciem i nr. telefonu po polsku): 
buchhaltung@schemmel-obst.de

l   Erdbeerhof Osterloh – zbiory truskawek. Wynagrodzenie akor-
dowe, praca od czerwca do września– października. Kontakt: www.
erdbeerhof-osterloh.de

 l   Teamwork – zbiór pieczarek dla kobiet. Holandia. Stawka to 8,50 
euro na godzinę. Kontrakt na 10–12 tygodni. Kontakt: opole@
teamwork.com.pl

l   Contrain – rozsadzanie drzewek, zbiór pieczarek, truskawek, pomi-
dorów. Nabór trwa od czerwca do października. Konkretne oferty na: 
www.contrain.pl

Na stronie www.pracaizycie.pl
darmowe lekcje z lektorem.
Zarejestruj się już dziś!

www.pracaizycie.pl
Więcej ofert pracy na

www.facebook.pl 
/pracaizycie

6,19 GBP/godz.
Kontrakty 3-6 m-cy.
Tel. 52/349 52 11

ANGLIA
ZBIORY

www.eplc.pl
KRAZ 525

reklama

Sonia Grodek
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Więcej ofert pracy na

Polscy lekarze są przy-
zwyczajeni do zatrud-
nienia w  kilku miej-
scach. Jednak za gra-
nicą mogą pracować 
mniej i  otrzymywać 

takie same lub większe pieniądze 
– mówi Anna Stradza z  agencji re-
krutacyjnej Promedica24. Według 
niej boom na wyjazdy tej grupy za-
wodowej już minął. Dlaczego? Róż-
nica w wynagrodzeniach nie jest tak 
duża jak jeszcze 7–8 lat temu. Jed-
nak placówki służby zdrowia kuszą 
m.in. bonusami. Część pracodawców 

z Norwegii gwarantuje przeprowadz-
ki dla całych rodzin. – W  Wielkiej 
Brytanii można liczyć na bezpłatny 
bilet lotniczy i opłacone mieszkanie 
przez miesiąc lub dłużej – informuje 
Anna Stradza. Atrakcyjniej wyglądają 
propozycje spoza Europy.
Część ofert jest adresowanych do 
specjalistów z minimum trzyletnim 
doświadczeniem. Z  kolei szpitale 
z  Niemiec przyjmują kandydatów 
zaraz po ukończonych studiach. 
– Zawsze liczy się znajomość języ-
ka obcego. Wymagania pozostają 
duże, zwłaszcza pod kątem termi-

nologii medycznej – wyjaśnia Anna 
Stradza. 

Dyplom to za mało
Część lekarzy myśli jedynie o  krót-
kich wyjazdach, m.in. na zastępstwo 
czy weekendy. – Pielęgniarki nie są 
zainteresowane przenosinami np. 
na 3 miesiące, bo niekiedy zała-
twienie wszelkich formalności trwa 
dłużej. Najczęściej mamy do czynie-
nia z  umowami na czas określony, 
a później już na nieokreślony – mówi 
Joanna Bąk z LSJ Agencja Pracy. Do 

tej szczecińskiej firmy zgłaszają się 
zarówno osoby zaraz po ukończeniu 
studiów, jak i z ponad dwudziestolet-
nim doświadczeniem. Największym 
zainteresowaniem pracodawców 
cieszą się kandydatki, które uzyskały 
dyplom ukończenia studiów wyż-
szych na kierunku pielęgniarstwo 
z  tytułem magistra pielęgniarstwa 
lub licencjata pielęgniarstwa. – Ję-
zykiem niemieckim lub angielskim 
należy posługiwać się na poziomie 
B1 lub B2. Inaczej sytuacja wygląda 
przy rekrutacji do Belgii, ponieważ 
organizujemy kursy niderlandzkiego 
od podstaw – wyjaśnia Joanna Bąk. 
Nauka trwa około trzech miesięcy, 
a  do wyboru są zajęcia stacjonarne 
oraz internetowe. 
Dla Agaty (nazwisko do wiadomości 
redakcji), pochodzącej ze Zduńskiej 
Woli, bariera językowa to największy 
problem w pracy. Od siedmiu miesię-
cy jest pielęgniarką w  domu opieki 
w Belgii. – Do dzisiaj jeszcze odczu-
wam brak możliwości swobodnego 
kontaktu z  moimi podopiecznymi. 
Wielu rzeczy musiałam się domyślać, 
bo przecież nikt po polsku mi tego 
nie wytłumaczył – opisuje. Jednak 
cieszy się, że wyjechała z Polski.

Z chęcią do pracy
Patrycja z  Kluczborka jest młodą 
pielęgniarką. Od blisko roku zarabia 
w domu opieki w Belgii, tuż nad Mo-
rzem Północnym. Przełożeni zapew-
nili jej mieszkanie służbowe, prawie 
3,5 km od miejsca pracy. Polka nie 
posiadała żadnego środka lokomocji, 
dlatego wraz z partnerem otrzymała 
nowe rowery. Gdy zdecydowała się 
na wyjazd z  agencją rekrutacyjną 

Praca dla tych z sercem na dłoni 
Mimo spowolnienia gospodarczego w wielu sektorach w branży opiekuńczo-medycznej trwa nie-
ustanny ruch. Potrzebni są lekarze, pielęgniarki, opiekunowie osób starszych i rehabilitanci. Wymagania 
są spore. Trzeba znać dobrze swój fach, język obcy i mieć tzw. dobre podejście do ludzi.

OPIEKUNKI
OPIEKUNOWIE

W DOMACH 
OPIEKI

LUB W DOMACH 
PRYWATNYCH

cert . KRAZ nr 4284

tel. 58 781 93 81
tel. 502 154 951
ontos@ontos.pl
www.ontos.pl

WYMAGANY J. ANGIELSKI

PIELĘGNIARKI

WIELKA
BRYTANIA

Prosimy o kontakt:
tel. 74 851 20 26, e-mail: bwe@bwe-polska.pl

BWE - Polska Sp. z o.o.
Rynek 38, 58-100 Świdnica
tel. 0048 74 851 20 26, fax 0048 74 852 03 40
www.bwe-polska.pl, e-mail: bwe@bwe-polska.pl

BWE - Ludzie dla ludzi. Nasza kompetencja, Wasze zaufanie.
BWE - Polska sp. z o.o. ze Świdnicy poszukuje

DOŚWIADCZONE OPIEKUNKI
OSÓB STARSZYCH

I OSOBY DO SPRZĄTANIA
ze znajomością  j. niemieckiego do pracy w Niemczech

reklama
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Pośrednictwo Pracy
„Partner” poszukuje

KOBIET
z min. komunikatywną

znajomością j.niemieckiego 
do pracy w charakterze

OPIEKUNKI OSÓB STARSZYCH
na terenie Niemiec.

tel: 756472242 lub 756472250
www.agencja-partner.pl

Wyjazdy na podstawie własnej
działalności gospodarczej.
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Marcin Gazda

Stanowisko Kraj Wynagrodzenie
Anestezjolog Niemcy około 5 tys. euro brutto miesięcznie

Anestezjolog Wielka Brytania 55–65 funtów brutto na godzinę

Ginekolog Irlandia 120 tys. euro brutto rocznie

Lekarz ogólny Cypr 2,4–3 tys. euro brutto miesięcznie

Neurolog Niemcy około 5 tys. euro brutto miesięcznie

PRzyKłADOWE WyNAgRODzENIA lEKARzy 
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Rzetelny Pracodawca od 8 lat działający na rynku polskim i zagranicznym  • Agencja Pracy Czasowej A&J Partners (nr KRAZ 1695) •

GWARANTUJEMY:                              
• Wysokie zarobki
• Legalną pracę i ubezpieczenie
• Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie 
• Elastyczne terminy i zasady wyjazdów
• Wsparcie i kontakt z koordynatorem A&J Partners

DLA NASZYCH OPIEKUNEK BEZPŁATNY KURS J.NIEMIECKIEGO
ORAZ Z ZAKRESU OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ

LEGALNA PRACA 
DLA OPIEKUNEK/ów
osób starszych/chorych w Niemczech

OCZEKUJEMY:
• Doświadczenia w opiece nad osobami
   starszymi/ chorymi
• Odporność na stres, pogodnego usposobienia
   i uczciwości

KONTAKT:  Bytom  •  ul. Wrocławska 94, p.118,  I piętro  •  tel./fax 32 395-88-83  •  opieka24@ajpartners.pl
•  www.ajpartners.pl  •  A&J Partners na Facebooku: www.facebook.com/ajpartnerspl     
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Promedica24, starsze koleżanki od-
radzały jej emigrację. – Nie wiem 
dlaczego, ale zgodnie twierdziły, że 
będę wykorzystywana do tzw. czarnej 
roboty, co okazało się bzdurą – opo-
wiada. W Polsce zawsze miała nawał 
zadań i stresu. Często czekała tylko, 
żeby dyżur już się skończył. Teraz 
z chęcią chodzi do pracy. – Wierzyłam 
w  swoje siły i  udało się, a  wszyscy 
mnie chwalą. Czasem mieszkańcy 
nie rozumieją, co mówię, ale pró-
buję obrócić to w żart i są śmieszne 
sytuacje – opowiada. Trudno było się 
jej przyzwyczaić do różnych godzin 
dyżurów codziennie i trzygodzinnej 
przerwy w trakcie ich trwania. 
Obecnie pielęgniarze/pielęgniar-
ki z  Polski muszą się liczyć z  coraz 
większą konkurencją. – Do brytyjskich 

pracodawców zgłaszają się kandy-
datki z  południa Europy. Hiszpan-
ki dobrze posługują się językiem 
angielskim, wiedzą, jak wyglądają 
obowiązki w takich placówkach, a to 
są olbrzymie atuty – informuje Mag-
dalena Derlacz-Popławska z agencji 
pośrednictwa pracy Ontos. 

Czas na zmianę
W wielu domach opieki brakuje opie-
kunek. Wymagania? Mniejsze niż 
wobec pielęgniarek. Z  takiej oferty 
skorzystała Barbara, która pod koniec 
maja 2012 r. zamieniła Warszawę 
na jedną z małych brytyjskich miej-
scowości. – Wydawało mi się, że to 
odpowiednia lokalizacja, ale jednak 
życie w  mieście jest zdecydowanie 

łatwiejsze – uważa. Mówi o  sobie, 
że jest panią 50+. Pracowała w ban-
ku, ale musiała ustąpić młodszym. 
Zrobiła licencjat, a  później zgłosiła 
się do agencji pośrednictwa pracy 
Ontos. Cały proces rekrutacji trwał 
blisko miesiąc. 
Część pracodawców oferuje zakwa-
terowanie na terenie domu opieki 
lub w jego najbliższym sąsiedztwie. 
– Z  innymi koleżankami z  Polski 
i Bułgarką praktycznie nie miałyśmy 
możliwości odmowy przyjęcia dodat-
kowych obowiązków – przekonuje 
Barbara.
A  zadania miała różne, także poza 
ośrodkiem, co akurat lubiła. Najczęś-
ciej takie wyjścia były parami. Niekie-
dy musiała też np. segregować rzeczy 
w  pralni. – Potrafiłam wykonywać 

wiele rzeczy na raz, ale to nie podo-
bało się moim przełożonym. Mówili, 
że nie umiem sobie zorganizować 
czasu – wspomina. 
W  domu opieki jedna z  podopiecz-
nych była bardzo wymagająca wobec 
personelu. Miała swoje przyzwyczaje-
nia, np. picie herbaty o godzinie trze-
ciej. – Zawsze starałam się przestrze-
gać „harmonogramu” i zdobyłam jej 
zaufanie – opowiada Barbara. Jed-
nak złożyła wypowiedzenie. Dzięki 
agencji Ontos zdobyła pracę w innym 
domu opieki – też na Wyspach, ale 
w większym mieście. 

Z domu do domu?
– Sytuacja na rynku pracy sprawia, 
że panie i  panowie coraz chętniej 

wybierają branżę opiekuńczą. Dla 
naszych kandydatów nie wprowadza-
my żadnych ograniczeń wiekowych 
– tłumaczy Renata Sieradzka z agencji 
pracy BWE. Firma ze Świdnicy specja-
lizuje się w organizowaniu wyjazdów 
do domów prywatnych na terenie 
Niemiec. 
Większość tego typu propozycji jest 
na minimum dwa miesiące. Moż-
na też pojechać na zastępstwo, 
zwłaszcza na okres świąteczno-
-noworoczny. – Żeby pracować za 
naszą zachodnią granicą, nie trzeba 
mieć żadnych kursów ani szkoleń 
zawodowych. Doświadczenie jest 
wymagane, ale nie musi być zdobyte 
w domach opieki – wyjaśnia Małgo-

Barbara Burchardt
jest opiekunką w domu prywatnym w Niemczech. 
Wyjechała dzięki Private Care 24.

Obowiązki opiekunki w Polsce i za granicą nie różnią się niczym spe-
cjalnym. Standardowy dzień pracy to wspólne śniadanie, sprzątanie, 
zmiana pościeli, przygotowanie do obiadu oraz spacer. Po obiedzie, 
pomiędzy godzinami 13 a 15 moja podopieczna śpi, a ja mam czas 
wolny. Po południu seniorka spotyka się w domu ze znajomymi, 
czyta, bierze czynny udział w grach umysłowych czy zręcznościowych, 
ewentualnie udaje się na spotykanie osób starszych. O godzinie 18 
jemy kolację, później pomagam przy toalecie, oglądamy telewizję i 
sprzątam po posiłku. 

Krystyna Krzemień

>>>
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ABC OPIEKUNKI
Jak kontaktować się z najbliższymi

pracując za granicą?

797-004-797 www.opiekunkilsi.pl 12 257-02-02

Droga Opiekunko/Opiekunie pamiętaj:

• zawsze pytaj przed wyjazdem o możliwości korzystania z telefonu bądź internetu na miejscu pracy

• wyjeżdżając do pracy warto zabrać ze sobą swojego laptopa

• w razie problemów z podłączeniem internetu zawsze możesz zwrócić się do koordynatora lub rodziny podopiecznego

Polki coraz częściej decydują się na pracę za granicą, zostawiając w Polsce swoje rodziny i bliskich. Aby ułatwić sobie rozłąkę z najbliższy-
mi, warto jeszcze przed wyjazdem zapytać o możliwość korzystania z telefonu czy internetu w domu podopiecznego. Wydaje się to 
oczywiste, ale dla początkujących opiekunek ze słabszą znajomością języka może to sprawić na początku niemały kłopot. To co zapew-
niają polskie �rmy, to najczęściej ubezpieczenie, pomoc  ze strony konsultantów �rmy oraz koordynatora z Niemiec, bezpłatne zakwaterowa-
nie i wyżywienie. Często już podczas przedstawiania oferty możemy uzyskać informację o dostępności internetu czy komputera na 
miejscu pracy, w przeciwnym razie zawsze warto o to dopytać. 

Telefon jest urządzeniem, które znajduje się w domach u większości niemieckich rodzin. Opiekunka ma prawo korzystać z niego, ale nie 
w nadmiernych ilościach i tylko z możliwością dzwonienia na numery stacjonarne. Pamiętajmy, że dzwoniąc na komórkę opłaty są już o 
wiele droższe, co może nieść ze sobą konsekwencje dla opiekunki. Jeżeli natomiast zależy nam na kontakcie z naszą rodziną przez 
telefon komórkowy, warto zorientować się, który z operatorów zapewnia najkorzystniejszą ofertę, zakupić niemiecką kartę SIM na swój 
telefon i dzwonić bez obaw.

Internet jest teraz jedną z niezbędnych rzeczy, dzięki której możemy kontaktować się z naszymi bliskimi w szybki i tani sposób. W przy-
padku braku komputera u naszych podopiecznych, warto zabrać ze sobą laptopa, aby uniknąć tracenia czasu na poszukiwanie coraz 
mniej popularnych w dzisiejszych czasach kafejek internetowych. Jeżeli np. w stresie o tym zapomnimy, możemy zwrócić się też do 
koordynatora lub wprost do rodziny niemieckiej. Korzystnym rozwiązaniem będzie zakupienie internetu bezprzewodowego tzw. „Stick”, 
który w Niemczech można mieć już naprawdę za grosze.

I N T E R N A T I O N A L

reklama

rzata Wyrwińska z Agencji Pracy i Do-
radztwa Personalnego InterKadra. 
Część zadań związanych z  opieką 
seniora należy do pielęgniarki lub 
lekarza. 

Zawsze trzeba znać niemiecki, przy-
najmniej w  stopniu komunikatyw-
nym. – Osoby starsze z reguły posłu-
gują się dialektem, a więc nakłonie-
nie ich do posługiwania się literackim 

językiem to spore wyzwanie – przy-
znaje Renata Czarska-Wosik, która 
od kilku lat wyjeżdża z BWE. Dla niej 
największym i  pozytywnym zasko-
czeniem była zmiana obiegowych 

opinii o relacjach między Niemcami 
a Polakami. – Zawsze natrafiałam na 
osoby sympatyczne, przyjazne i od-
noszące się do mnie z szacunkiem. Ta 
postawa dotyczyła podopiecznych 
i ich rodzin – przyznaje.
– To bardzo ciężka praca, może nie 
fizycznie, ale psychicznie. Jednak 
mam takie szczęście, że dzięki Inter-
Kadrze zawsze trafiam do życzliwych 
rodzin – mówi Krystyna Krzemień, 
która w  Niemczech zajmuje się 
77-letnim mężczyzną. Wcześniej, 
przez kilka lat, opiekowała się tylko 
kobietami. Trochę obawiała się tej 
zmiany, ale jak się okazało – strach 
miał wielkie oczy. – Dzięki temu 
panu polubiłam sport, zwłaszcza 
piłkę nożną. Obejrzałam już mecze 
chyba we wszystkich możliwych 
ligach – opowiada z  uśmiechem. 
Podobnie jak inne opiekunki korzy-
stające z usług profesjonalnych firm 
ma osobny pokój. – Z  internetem 
i  telefonem, czuję się jak u  siebie 
w domu – opisuje. 
Niekiedy pracę w  danym miejscu 
trzeba zakończyć ze względu na 
śmierć seniora. – Za pierwszym 
razem pojawił się lęk, czy będę 
w  stanie jeszcze przyjąć podobne 
oferty. Uporałam się z  tą sytuacją 
i przestałam się bać – mówi Renata 
Czarska-Wosik. Zrozumiała, że jest 
potrzebna także w  tych ostatnich 

chwilach życia. Nie wyobraża sobie, 
aby mogła zrezygnować ze swoich 
obowiązków. 

Opiekuńczość się 
opłaca
Jeżeli ktoś w  tej branży nastawia 
się tylko i  wyłącznie na zarobienie 
pieniędzy, to może się rozczarować. 
– Pierwszy tydzień jest ciężki, ale 
trzeba pozytywnie myśleć i  powoli 
wchodzić do nowego domu. Przydaje 
się cierpliwość, a  obowiązki warto 
wykonywać z sercem – mówi Jadwiga 
Kochler, która do Niemiec wyjeżdża 
z BWE. Ciągle chce się uczyć języka 
i zdobywać wiedzę na temat różnych 
chorób. Dzięki temu może swobod-
niej dyskutować z  lekarzem odwie-
dzającym seniora. – Z rodziną trzeba 
rozmawiać o  zakresie obowiązków, 
ale też o odpoczynku. Nikt przecież 
nie jest w stanie czuwać cały tydzień 
po 24 godziny na dobę – przekonuje. 
Harmonogram codziennych zajęć 
należy ułożyć pod kątem potrzeb 
i  wymagań osoby starszej. – Mój 
podopieczny zapytał mnie, dlaczego 
jestem niezadowolona. Odpowie-
działam, że dzisiaj nie zrealizowałam 
planu dnia. Roześmiał się i  powie-
dział: „Renate, co tam plan! Honecker 
też miał plan i mu nie wyszło” – opo-
wiada Renata Czarska-Wosik.

Kraj Miejsce pracy Wynagrodzenie
Belgia dom seniora lub szpital 1900–2180 euro brutto miesięcznie

Holandia dom opieki 2 tys. euro brutto miesięcznie

Niemcy szpital – intensywna terapia 2,5–3,3 tys. euro brutto miesięcznie

Szwajcaria kantony niemieckojęzyczne – szpitale 
prywatne i publiczne, kliniki

około 5–6,5 tys. franków szwajcarskich 
brutto miesięcznie

Wielka
Brytania dom opieki od 11,30 funta brutto na godzinę

PRzyKłADOWE WyNAgRODzENIA PIElęgNIAREK/PIElęgNIARzy 

Kraj Miejsce pracy Wynagrodzenie
Holandia dom opieki 1,5 tys. euro brutto miesięcznie

Niemcy dom prywatny 900–1300 euro netto miesięcznie

Wielka Brytania dom opieki 6,50–7 funtów brutto na godzinę

Wielka Brytania dom prywatny 200 funtów netto tygodniowo

Wielka Brytania mobilna opieka 7–8 funtów brutto na godzinę

PRzyKłADOWE  WyNAgRODzENIA OPIEKUNEK/OPIEKUNóW
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Pani Danuta z  Kato-
wic (l. 48), współpra-
cująca z firmą Priva-
te Care 24, opowiada 

o  swoich doświadczeniach 
związanych z pracą w  cha-
rakterze opiekunki osób star-
szych w Niemczech.

Nie jestem już może naj-
młodsza i znam życie – moż-
na powiedzieć – od podszew-
ki, ale nigdy nie przypuszcza-
łabym, że los pokieruje mnie 
aż tak daleko w świat. 

Potrzeba zmian
Szukałam dla siebie no-

wych perspektyw zawodo-
wych i  większego bezpie-
czeństwa. Do tej pory praco-
wałam jako opiekunka osób 
starszych, więc miałam w tym 
temacie spore doświadcze-
nie. Okazało się jednak, że 
poprzednia firma, z którą jeź-
dziłam za granicę, nie opłaca-
ła wszystkich wymaganych 
składek ZUS, a i moje wyna-
grodzenie zaczęło wpływać 
na konto z  coraz większym 
opóźnieniem.  W końcu mąż 
pokazał mi ogłoszenie, jakie 
znalazł na stronie interneto-
wej firmy Private Care 24, od 
razu wydało mi się interesu-
jące, a firma sprawiała wraże-
nie solidnej i  profesjonalnej. 
Pomimo to na początku się 
wahałam, czy zmienić nie-

uczciwą, ale znaną mi firmę, 
na inną, wyglądającą dużo 
atrakcyjniej i  pewniej. Jed-
nak mąż namówił mnie, aby 
chociaż zadzwonić i zapytać 
o  warunki pracy. Zrobiłam 
to i od razu przekonałam się, 
że był to dobry pomysł. Pa-
nie wyjaśniły mi, jak wygląda 
przebieg rekrutacji, wytłuma-
czyły wszystko, co i jak, a po-
tem zapytano mnie o  moje 
doświadczenie i  znajomość 
języka (dopiero wtedy oka-
zało się, że godziny spędzone 
na nauce języka niemieckiego 
na coś się przydały), po czym 
przedstawiono mi oferty.

Strach ma wielkie oczy 
Rodziny były różne, tak 

jak i przypadki. Byłam prze-
rażona. Już chciałam się wy-
cofać, gdy pani konsultantka 
z  Działu Rekrutacji Private 
Care 24 zadzwoniła i uspoko-
iła mnie, tłumacząc, na czym 
będzie polegać moje zadanie. 
Zdecydowałam się na przy-
padek starszej pani z okolic 
Kolonii w Niemczech, dlate-
go że w  przedstawionej mi 
ofercie znalazłam informację 
o tym, że kilka domów dalej 
mieszka syn mojej przyszłej 
podopiecznej z rodziną. Po-
myślałam, że w  razie czego 
będzie na miejscu ktoś, kto 
będzie mógł mnie wesprzeć. 
Kilka dni później zadzwoni-

ła „moja” pani konsultantka 
z  informacją, że moja kan-
dydatura została przedsta-
wiona rodzinie i że zostałam 
zaakceptowana. Jedynym 
warunkiem mojego wyjazdu 
była telekonferencja z synem 
podopiecznej.

Szybko i sprawnie
Jako że do biura Private 

Care 24 nie miałam daleko, 
panie zaprosiły mnie na wy-
pełnianie dokumentów i  na 
ten sam dzień zorganizowa-
ły dla mnie telekonferencję. 
Prowadząc rozmowę, czułam 
się bezpiecznie, wiedząc, że 
w razie czego panie konsul-
tantki wesprą mnie języko-
wo. Klient okazał się bardzo 
miłym, serdecznym człowie-
kiem. Dowiedziałam się od 
niego wiele o tym, co starsza 
pani lubi, a czego nie toleru-
je, co pomogło mi się lepiej 
przygotować. Na szczęście 
cała dokumentacja potrzeb-
na do sfinalizowania umowy 
pomiędzy mną a firmą była 
prosta i łatwa do załatwienia, 
a panie w biurze służyły po-
mocą w każdej chwili.

Trudna rozłąka
Najtrudniejszym dla mnie 

momentem było pożegnanie 

z mężem i naszą córką. Pocie-
szeniem dla mnie była infor-
macja od syna podopiecznej, 
że za pomocą Internetu będę 
mogła rozmawiać z  nimi 
praktycznie codziennie. Na 
miejscu w Kolonii czekał na 
mnie pan Marcus, z którym 
rozmawiałam w trakcie tele-
konferencji. Zapakowaliśmy 
moje bagaże do samochodu 
i pojechaliśmy do domu pod-
opiecznej. 

Po krótkiej podróży do-
tarliśmy na miejsce, gdzie 
ustaliliśmy wszystkie szcze-
góły. Starsza pani akurat piła 
swoją poobiednią herbatę. 
Wspólnie we trójkę usied-
liśmy i  ustaliliśmy mój czas 
wolny, pokazano mi, jak 
mogę się połączyć z Interne-
tem, po czym syn podopiecz-
nej pożegnał się i wrócił do 
swojego domu.  Dwa dni 
później zadzwoniła ta sama 
pani konsultantka z  Private 
Care 24 z  zapytaniem, czy 
dojechałam szczęśliwie i czy 
niczego mi nie brakuje. Po-
czułam, że ktoś o  mnie dba 
i miło mi się zrobiło na myśl, 
że firma interesuje się tak 
moją osobą. Powoli przeła-
mywałam nieufność starszej 
pani. Wkrótce okazało się, że 
mamy z  podopieczną wiele 
wspólnych tematów i  zain-
teresowań: książki, podróże 
i  robótki ręczne, w  których 

starsza pani okazała się praw-
dziwą mistrzynią. 

Podróż jak z bajki
Po kilku tygodniach spę-

dzonych z  podopieczną 
odwiedził nas ponownie 
jej syn, przynosząc ze sobą 
niespodziankę: wraz z żoną 
zdecydowali się wyruszyć 
w  podróż po Europie i  po-
stanowili zabrać ze sobą mat-
kę. Na początek zmartwiłam 
się, oznaczałoby to bowiem 
skrócenie mojego kontraktu 
u tej rodziny. Ale jakie było 
moje zdziwienie, gdy pan 
Marcus oświadczył, że byłoby 
im niezmiernie miło, gdybym 
pojechała razem z nimi! Nie 
było miasta, do którego nie 
zajrzeliśmy: Paryż, Barcelo-
na, Wenecja – byliśmy nawet 
w Monaco!

To były wspaniałe 3 ty-
godnie, podczas których 
opiekowałam się moją panią 
Babcią i  zwiedziłam kraje, 
o  których czytałam jedynie 
w  książkach. Mimo że wró-
ciłam już do Polski, wciąż 
utrzymuję kontakt e-mailo-
wy z „moją” rodziną. Wiem, 
że chcą mnie z powrotem – 
o tym powiadomiła mnie już 
moja agencja Private Care 24. 

Blaski i cienie pracy opiekunki osób 
starszych

artykuł sponsorowany

095 7460 584,  508 051 348, 516 144 240, 501 777 949
eureca-p�ege@wp.pl          www.sjo-barlinek.pl

OCZEKUJEMY: komunikatywnego niemieckiego

OFERUJEMY: 
• zarobki od 800 do 1200 Euro
• mieszkanie i wyżywienie za darmo 
• zwrot kosztów dojazdu
• dogodne terminy wyjazdów
• pracę legalną na umowę  
• opłacamy składki zdrowotne, wypadkowe,
  chorobowe i społeczne

Kontakt: EURECA 
ul. 31 Stycznia 21, 74-320 Barlinek

reklama reklama reklama reklama

Zarabiaj nawet do

JAKO OPIEKUN�
OSÓB STARSZYCH



Wymagania:
• znajomość języka niemieckiego
• doświadczenie
• umiejętność pracy z ludźmi

Zapewniamy:
• atrakcyjne zarobki – do 1300 € netto
• opłacane składki ZUS i na podatek
• pełną opiekę polskojęzycznych
   koordynatorów

KONTAKT Z NAMI:
Biuro opieki osób starszych
80-264 Gdańsk, ul. Klonowa 1
tel. (+48 58) 3521152
tel. (+48) 883322955
fax (+48 58) 3514715
opieka@nwcontrol.com.pl

POMOC DOMOWA
W NIEMCZECH

1300 Euro

WYMAGANIA:
• komunikatywna znajomość
    języka niemieckiego
• mile widziane doświadczenie w opiece
• przyjazne usposobienie,
   odporność na stres

Poszukujemy osób chętnych
do pracy w

w Niemczech.

Centrum Eurokontakt Barbara Piech
ul. Krochmalna 4, 20-401 Lublin

tel 82 568 22 85;
kom. 502 174 535; 504 272 825

mail: centrum-euro@o2.pl;
biuro.centrum-b@o2.pl

OFERUJEMY:
• legalne zatrudnienie
• formularz A1
• wysokie płace - 1000-1300 euro miesięcznie
• zwrot kosztów podróży
• pomoc firmy oraz koordynatora
   na terenie Niemiec.

OPIECE NAD
OSOBAMI

STARSZYMI

Praca
w SZWAJCARII

Pielęgniarki / Pielęgniarze
Lekarze różnych specjalizacji

Opiekunki / Opiekunowie
osób starszych

Położne

OFERTY DLA
PERSONELU MEDYCZNEGO

PRACA W SZPITALACH, DOMACH OPIEKI
LUB W DOMACH PRYWATNYCH

Breitkopfstr. 71 
D-13409 Berlin

OFERUJEMY: atrakcyjne warunki 
finansowe (pielęgniarki i pielęgnia-
rze  4400-5000 CHF miesięcznie,
lekarze 7000-8500 CHF), świetne
warunki pracy, możliwości rozwoju
zawodowego w szwajcarskiej
służbie zdrowia, zakwaterowanie, 
pomoc w formalnościach

WYMAGANIA: doświadczenie
w zawodzie (mile widziane doświad-
czenie z Niemiec lub Austrii),
znajomość języka niemieckiego
na poziomie co najmniej B1/B2

 www.mc-work.com

bewerbung@mc-work.com
tel. +49 30 956 106 97
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Zarówno dla mnie, jak i dla większości 
moich kolegów powodem numer 
jeden wyjazdu pozostają znacznie 
wyższe zarobki. Dość często spo-
tykany w  naszym kraju mobbing 
i  niestabilność zatrudnienia były 

dodatkowym argumentem – przyznaje Andrzej 
Flisikowski, prowadzący w  obszarze automa-
tyki. W  październiku ubiegłego roku dzięki 
agencji pośrednictwa pracy Time Personale 
przeniósł się do Brattvåg w Norwegii. Po kilku 
naprawdę pięknych dniach rozpętało się tam… 
piekło. Deszcz padający praktycznie codziennie 
i potężne wiatry były dla Polaka dużym zasko-
czeniem. – Mówiliśmy, że przy tych wichurach 
pada nie z góry na dół, tylko poziomo. Praca 
na pokładach zewnętrznych czy na placu kab-
lowym wymagała determinacji – wspomina. 
Dodaje, że miejscowi do takiej pogody pod-
chodzili lekceważąco. Jak się z czasem okazało, 
Brattvåg jest dość specyficznym miejscem pod 
względem aury.
 

Pozytywne zaskoczenie
Praca na i  przy statkach, niezależnie w  kraju 
czy za granicą, jest bardzo podobna. W firmie 
Andrzeja dzień rozpoczyna się od rozdzielenia 
obowiązków przez prowadzącego. Standardo-
we zadania to: ciągnięcie kabli, paskowanie lub 
podłączanie osprzętu. – W Polsce podłączanie 
z  reguły jest przeznaczone dla starszych pra-
cowników, którzy strzegą wszelkich tajemnic. 
Dzieje się tak, aby przypadkiem jakiś młody nie 
wykazał się lepszymi umiejętnościami lub wie-
dzą, ewentualnie nie nauczył się zbyt szybko. 
W Norwegii, gdy ktoś się sprawdzi, to szybko 
dostaje samodzielne zadania – porównuje 
Andrzej. Według niego relacje między pracow-

nikami w Norwegii są znacznie lepsze niż nad 
Wisłą. Był pozytywnie zaskoczony postawą 
miejscowych brygadzistów w trakcie rozdzie-
lania prac. Choć przyjezdni słabo znali język, to 
przełożeni wykazywali się sporą cierpliwością. 
W wielu firmach na stanowiskach technicznych 
nie trzeba mówić płynnie po angielsku czy 
norwesku. Przede wszystkim należy rozumieć 
podstawowe polecenia związane z  zakresem 
wykonywanych obowiązków.

Prawie jak w Tatrach
– Z doświadczenia mogę powiedzieć, że w Nor-
wegii jest dużo miejsc pracy dla nowych osób. 
Podpisywane są kolejne kontrakty, a stocznie 
zawsze mają klientów chętnych korzystać z ich 
usług. Buduje się pewnie i bezpiecznie, co nie-
wątpliwe sprzyja rozwojowi kontaktów z zagra-
nicznymi kontrahentami – mówi Izabela Sob-
czak z Time Personale. Ta agencja pośrednictwa 
pracy specjalizuje się w wysyłaniu do placówek 
znajdujących się u  fiordowych wybrzeży Mo-
rza Norweskiego. Tam produkcja koncentruje 
się głównie na jednostkach specjalistycznych. 
Polacy zajmują się m.in. montowaniem syste-
mów wentylacyjnych, maszyn oraz urządzeń 
okrętowych, podłączaniem wszelkich urządzeń 
elektrycznych, a także spawaniem. 
W  porównaniu ze standardami europejskimi 
norweskie stocznie należą do średnich lub 
małych. – Można powiedzieć, że są kameralne 
jak pub, co było dla mnie miłym zaskoczeniem. 
A do tego krajobraz zapierający dech w pier-
siach – proszę sobie wyobrazić stocznię pod 
Rysami i statek budowany na Morskim Oku – 
mówi Andrzej. 
 

Europa albo dalej
Początek roku cechował się spowolnieniem 
w branży stoczniowej. – Częściowo jest to na 
pewno spowodowane przedłużającą się zimą 
i przesuwaniem wielu planowanych projektów. 
Mamy nadzieję, że wraz z nadejściem prawdzi-
wej wiosny wzrośnie liczba ofert – mówi Monika 
Król z agencji pośrednictwa pracy Euro Work 

z Katowic. Do tej firmy do-
cierają propozycje m.in. 
z  Holandii. Dzięki innym 
pośrednikom można wyje-
chać do Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, rzadziej do Francji 
i Finlandii. 
Cechą charakterystyczną norweskiego prze-
mysłu stoczniowego jest współpraca z krajami, 
w których koszty produkcji są niższe. W efekcie 
część kadłubów jest budowana w  Rumunii. 
Wprawdzie warunki płacowe są tam gorsze, ale 
pracodawcy opłacają np. podróż z  zagranicy 
i  zakwaterowanie, a  także dietę żywieniową. 
– Miały też miejsce przypadki, że rekrutowa-
liśmy inżynierów do bardziej egzotycznych 
państw, takich jak Wietnam – mówi Izabela 
Sobczak.

Doświadczenie w cenie
Firmy poszukują m.in. stolarzy okrętowych, 
spawaczy stoczniowych, monterów rurociągów 
okrętowych, monterów kadłubów, a także mon-
terów maszyn i  urządzeń okrętowych. Część 
ofert jest skierowana do elektromonterów 
okrętowych, izolerów, kowali okrętowych, mon-
terów rusztowań, inżynierów (m.in. elektryków) 
oraz projektantów statków. Największe szanse 
na podpisanie umów mają osoby z co najmniej 
kilkuletnim doświadczeniem stoczniowym, naj-
lepiej zdobytym na zagranicznych rynkach 
pracy. – Niezmiennie oczywiście wymagana 
jest znajomość języka obcego oraz często od-
powiednie certyfikaty, np. spawalnicze. Praco-
dawcy patrzą również bardzo przychylnie na 
osoby, które mają możliwość wyjazdu własnym 
samochodem – informuje Monika Król. 

Stoczniowy rozkład jazdy
W  wielu firmach umowy są podpisywane na 
czas określony, np. na rok. Pojawiają się pro-
pozycje krótszych wyjazdów, tylko na 2–3 
miesiące. W  takich przypadkach pracodawcy 
mogą oferować wynagrodzenia nawet trochę 
wyższe niż standardowo. Jednak nie każdemu 

to odpowiada, bo po krótkim czasie trzeba się 
rozglądać za kolejnym miejscem zatrudnienia. 
Część rodaków wykonuje swoje zadania przez 
4–5 tygodni w  Norwegii, a  później przez 2 
tygodnie odpoczywa w Polsce. Przy takim har-
monogramie tygodniowy wymiar czasu pracy 
wynosi 54 godziny. 
– Niekiedy zdarzają się sytuacje, które wręcz 
powalają. Powstają bowiem tajemnicze „byty” 
na statku – mówi Andrzej Flisikowski. Wspo-
mina, że pewnego razu ktoś włożył kawa-
łek metalowej rurki do dławicy elektrycznej 
puszki rozgałęźnej. Później jeden z elektryków 
otrzymał polecenie dołożenia obwodu z tejże 
puszki. Widząc, że ostatnia dławica jest zaję-
ta, wywiercił nowy otwór, zamontował nową 
dławicę, wprowadził kabel i go podłączył. Do 
tego wszystkiego dołączył się malarz, który 
widząc niepomalowaną rurkę – skrupulatnie 
obmalował ją dookoła. 

Praca w stoczniowych 
dokach kusi zarobkami
Polacy chętnie podejmują pracę w zagranicznych stoczniach. 
Można w nich nieźle zarobić, ale trzeba też wiedzieć, że warunki 
zatrudnienia mogą być ciężkie, a zajęcie zwykle bywa okresowe. 
Mimo to warto podjąć ryzyko. 

Stanowisko Miejsce pracy Wynagrodzenie
Inżynier technologii budowy i remon-

tów jednostek pływających Norwegia 180 koron norweskich brutto 
na godzinę

Monter kadłubów Niemcy 9,20 euro brutto na godzinę

Monter wyposażenia okrętowego Holandia 10 euro netto na godzinę

Spawacz Holandia 15 euro brutto na godzinę

Szlifierz Holandia 12,20 euro brutto na godzinę

PRZydATNe AdReSy:
l  BAE Systems, różne lokalizacje 

www.baesystems.com
l  Blohm + Voss, Hamburg (Niemcy) 

www.blohmvoss-repair.com 
l  BREDO - Bremerhavener Dock GmbH, 

Bremerhaven (Niemcy) 
www.bredo.de 

l  Damen Shiprepair, Rotterdam -–
Schiedam (Holandia) 
www.damen.com

l  Keppel Verolme BV, Rotterdam-Botlek 
(Holandia) – www.keppelverolme.nl

l  Lloyd Werft Bremerhaven AG, Bremer-
haven (Niemcy) – www.lloydwerft.com 

l  Solund Verft AS, Hardbakke (Norwegia) 
www.solundverft.no 

PRACA W STOCZNIACH:
WyMAgANIA: 
l  kilkuletnie doświadczenie zawodowe 

(większość ofert),
l  znajomość języka obcego (większość 

ofert),
l  wykształcenie kierunkowe (większość 

ofert),
l  gotowość do podjęcia pracy w systemie 

rotacyjnym (część ofert),
l  prawo jazdy i własny samochód (część 

ofert),
l  dobry stan zdrowia i kondycja fizyczna 

(część ofert),
l brak nałogów (część ofert).

Marcin Gazda
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Każdy powinien robić 
to, co lubi, a ja miałem 
trzy zawody do wy-
boru. Wypróbowałem 
wszystkie i  zdecydo-
wałem, że najwięcej 

przyjemności sprawia mi ślusarstwo 
i spawanie – mówi Rafał Olejniczak, 

który od 2006 r. pracuje za granicą. 
Przez ostatnie lata zarabiał w  wielu 
miejscach. Obecnie jego umiejętno-
ści przydają się we Francji. Zajmuje 
się spawaniem stalowych elementów 
konstrukcyjnych przednich części po-
ciągów, czyli najbardziej narażonych 
na naprężenia. – Każdy spaw wymaga 
dopieszczenia z  zegarmistrzowską 
precyzją – podkreśla. Stanowisko 
zdobył dzięki agencji pracy Work 
Express, z którą pierwszy raz wyjechał 
we wrześniu 2011 r. 

Lepiej niż u nas
Rafał Olejniczak śmieje się, że choć 
przebywa we Francji, to w pewnym 
sensie pracuje dla… ojczyzny. W za-
kładzie wykonywane są elementy 
wagonów firmy Alstom. – Jestem 
zatrudniony przy prototypach, mon-
towanych w krótkich seriach, po kilka 
sztuk. Produkcją, już na masową ska-
lę, zajmują się oddziały na Słowacji 
i  w  Polsce – wyjaśnia. Chciał wyje-
chać tylko na rok, maksymalnie na 
dwa lata, aby trochę podreperować 
budżet.Teraz nie wyobraża sobie po-
wrotu do pracy w  rodzinnych stro-
nach. Jednak nie tylko ze względu na 
wysokość wynagrodzenia, ale też na 
atmosferę panującą w miejscu pracy. 
W  obecnej firmie każdy wykonuje 
zadania samodzielnie na podstawie 
rysunków. Ponadto bardzo duży na-
cisk jest położony na bezpieczeństwo 
i higienę pracy. – To mi odpowiada, 

ponieważ całkowicie koncentruję się 
na swoich obowiązkach. To ważne, 
bo od jakości „moich” połączeń zale-
ży wytrzymałość składu kolejowego, 
którym będą jeździły tysiące ludzi 
– mówi.

Szansa dla każdego?
Francja to jeden z popularniejszych 
kierunków wyjazdów zarobkowych. 
Nie brakuje tam interesujących pro-
jektów przemysłowych, choć sły-
chać też o  kłopotach, np. koncer-
nu PSA (właściciel marek Peugeot 
i  Citroën). Lepsza sytuacja panuje 
w Niemczech. – Po spadku produkcji 
w  poprzednich latach firmy odno-
towują wzrost zamówień, dlatego 
zwiększają produkcję i  zatrudniają 
kolejnych pracowników. Przez ostat-
ni rok obserwowaliśmy stały wzrost 
zapotrzebowania – analizuje Piotr 
Gunia z GD Profesja. Dodaje, że obec-
nie nowe miejsca pracy są tworzone 
nieco wolniej niż wcześniej. Jednak 
potrzebni są m.in. mechatronicy, au-
tomatycy, konstruktorzy, elektrycy 
(w tym utrzymania ruchu, instalacji 
przemysłowych oraz urządzeń, np. 
wind), elektronicy, spawacze TIG, 
ślusarze narzędziowi czy ustawiacze 
form wtryskowych. Część przedsię-
biorstw poszukuje stolarzy, którzy 
zajmą się nie tylko produkcją mebli, 
ale też ich transportem i montażem 
u klientów. 

Wiele plusów
– Zdecydowałem się podjąć pracę 
w przemyśle, ponieważ z zawodu je-
stem malarzem budowlanym i widzę 
szansę na zarobienie większych pie-
niędzy – mówi Ryszard Domaracki, 
który postawił na agencję pracy Just 
In Time z Bielefeldu. Przed wyjazdem 
do Niemiec obawiał się, że Polacy 
będą traktowani inaczej niż miejscowi. 
Jednak był miło zaskoczony, gdy go 
przywitano i potraktowano na równi 
z  innymi pracownikami. Jest bardzo 
zadowolony z pracy i czuje się zaak-
ceptowany. Ceni sobie miłą opiekę 
oraz zatrudnienie na czas nieokreślo-
ny. – Do tego punktualne rozliczenie 
i  wynagrodzenie wypłacane za nad-
godziny. Dostajemy też pieniądze na 
czynsz, urlop i święta Bożego Narodze-
nia – wylicza Ryszard.  Interesujących 
ofert nie brakuje też m.in. z Wielkiej 
Brytanii, Holandii czy Norwegii. Marcin 
Purschke zdecydował się na wyjazd do 
Linzu w  Austrii. Wybrał agencję po-
średnictwa pracy Euro Labora. – Z za-
wodu jestem spawaczem-ślusarzem 
i w moim regionie nie mogłem znaleźć 
zatrudnienia za godziwą płacę. Teraz 
pracuję dla renomowanej firmy, która 
budowała m.in. gazociąg Nordstream 
– mówi. Do rodzinnych stron nie ma 
daleko, co dwa tygodnie przyjeżdża 
na trzy dni.

Od rana do…
– Charakterystyczne jest to, że co 
drugi tydzień pracujemy do czwartku 
i  mamy wolne – informuje Marcin 
Purschke. Swoje obowiązki rozpo-
czyna o godzinie 6. Jego przełożeni 

wymagają punktualności. Trzecie 
spóźnienie oznacza zakończenie 
współpracy. Ryszard Domaracki przy-
chodzi na 7 i kończy o 16. – W ciągu 
dnia jest przerwa, która trwa 45 minut 
– mówi. Z kolei Rafał Olejniczak ma 
półtorej godziny na zjedzenie obiadu 
oraz odpoczynek.  Panowie zaczynają 
rano, ale część pracodawców wyma-
ga od kandydatów gotowości do 
podjęcia pracy zmianowej. Zdarza się, 
że np. pierwsza grupa startuje o 4.30, 
a  druga – o  13.30. Niekiedy przed 
podjęciem zatrudnienia konieczne 
jest zaliczenie dnia próbnego.

Przepustka 
do przemysłu 
W  zdecydowanej większości ofert 
pracy pojawia się wymóg kilkuletnie-
go doświadczenia i znajomości języka 
obcego, przeważnie w stopniu komu-
nikatywnym. Mniejsze oczekiwania są 
wobec osób, które chcą zarabiać na 
liniach produkcyjnych. Zdarza się, że 
w dokumentach aplikacyjnych muszą 
się znaleźć certyfikaty i  referencje. 
– Dużą wartością dla niemieckich 
pracodawców jest lojalność pracow-
nika. Nieufność wzbudzają kandydaci 
często zmieniający miejsca zatrudnie-
nia – mówi Piotr Gunia. Dodaje, że 
rekruterzy dokładnie analizują wpisy 
w CV. Kto został zwolniony dyscypli-
narnie, np. za alkohol, może mieć 
problemy z  wyjazdem za granicę. 
Oprócz kwalifikacji zawodowych liczy 
się też „brak nałogów”. 

Praca w przemyśle
Sytuacja w przemyśle nie jest idealna, ale na zagranicznych ryn-
kach pracy ciągle brakuje personelu. Jeśli chcesz więcej zara-
biać, już dziś przeglądnij dostępne oferty. 

Stanowisko Miejsce
pracy Wynagrodzenie

Elektryk przemysłowy Holandia około 13 euro brutto 
na godzinę

Inżynier-mechanik 
CAD Belgia 2 tys. euro brutto

miesięcznie

Kierowca testowy
samochodów
ciężarowych

Niemcy 11 euro brutto
na godzinę

Mechanik procesów
technologicznych Niemcy 9,50 euro brutto

na godzinę

Mechatronik Niemcy 9,50 euro brutto
na godzinę

Operator urządzeń
w odlewni Czechy 15 tys. koron czeskich 

miesięcznie

Tapicer
(meble domowe)

Wielka
Brytania

6,19 funta brutto
na godzinę

HOLANDIA 

Euro Work
nr cert. 2476

tel. 32 258 05 64
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W  wielu europej-
skich krajach 
przemysł mięs-
ny bardzo dyna-
micznie się roz-
wija. To właśnie 

dlatego pracodawcy wciąż potrze-
bują fachowców, którzy zapewnią 
im ciągłość produkcyjną. Mimo 
trwającego kryzysu oraz spowol-
nienia gospodarczego wciąż bra-
kuje rąk do pracy w  tym sektorze, 
ponieważ nie cieszy się on zbytnią 
popularnością. 

Trudna praca 
Praca nie należy do najłatwiej-

szych ani tym bardziej do najprzy-
jemniejszych, jednak jest lepiej 
wynagradzana i co najważniejsze 
– jest bardzo zróżnicowana, więc 
zatrudnienie mogą znaleźć zarów-

no osoby doświadczone, jak i do-
piero zaczynające swoją karierę 
w tej branży. 

– Najłatwiej jest znaleźć pracę 
osobom posiadającym doświad-
czenie w branży. Dobrze postrzega-
ni są kandydaci, którzy już wcześ-
niej pracowali na kontraktach za-
granicznych w  dużych rzeźniach, 
gdzie stosowana jest nowoczesna 
technologia (praca na taśmie, dość 
szybkie tempo). Tacy pracowni-
cy mają dużo większe szanse na 
dłuższą współpracę. Natomiast jeśli 
chodzi o  sam proces poszukiwa-
nia ofert, to zachęcamy wszystkich 
poszukujących pracy do śledzenia 
na bieżąco pojawiających się ofert 
zarówno w prasie, jak i na portalach 
internetowych – mówi Dominika 
Mietlicka, kierownik działu rekru-
tacji w firmie IPF Jobs.

Praca w sektorze mięsnym nie 
wymaga biegłej znajomości ję-
zyków obcych. Przyjmowane są 
także osoby z  podstawową zna-
jomością języka oraz takie, które 
go nie znają zupełnie, ponieważ 
wiele firm oferuje opiekę polskie-
go koordynatora. Pracodawcy nie 
mają też zbytnich wymagań co 
do wykształcenia pracowników, 
ale atutem oczywiście będzie po-
siadanie kwalifikacji rzeźnika. Na 

wymagające precyzji stanowiska 
potrzebne jest doświadczenie oraz 
praktyczne zaprezentowanie swo-

ich umiejętności podczas testów 
rekrutacyjnych, które najczęściej 
odbywają się w docelowej firmie. 

Ubojnie w całej
Europie poszukują 
rzeźników
Praca w sektorze mięsnym jest niezbyt popularna, niezwykle 
stresująca i ciężka. Na osłodę zarobki są wysokie, a wymagania 
w stosunku do kandydatów niezbyt wygórowane.

Agencje pośrednictwa pracy w sektorze mięsnym:
l Rzeźnicy Wielka Brytania – Prestige Recruitment, Joanna Wiechno, jwiechno@prestige-recruitment.com
l Rzeźnicy Francja, Belgia – IPF, Dominika Mietlicka,dominika.mietlicka@ipf.jobs
l Rzeźnicy Norwegia, Szwecja – LSJ, LSJ, Katarzyna Opiekulska, katarzyna.opiekulska@lsj.pl
l Rzeźnicy Wielka Brytania – CSA Recruitment, jobs@csarecrutment.co.uk

PRACA dLA RZeŹNIKA

l  co najmniej rok doświadczenia w pracy w sektorze 
mięsnym (im dłuższe doświadczenie, tym lepiej);

l znajomość specyfiki branży mięsnej;
l  umiejętność wykrawania mięsa, doświadczenie w po-

sługiwaniu się narzędziami rzeźniczymi (noże, piły);
l  znajomość obsługi maszyn rzeźniczych (nadziewarki, 

mieszalnice, oparzalniki, szpryce itp.);
l  udokumentowane doświadczenie w produkcji wędlin;
l  szybka i zarazem dokładna praca – na wykonanie czynności przy taśmie można po-

święcić około 30–40 sekund;
l  duża odporność na stres;
l  gotowość do pracy w systemie zmianowym;
l  mile widziane doświadczenie w pracy za granicą;
l  gotowość do dłuższych wyjazdów, np. na pół roku;
l  dobry stan zdrowia.

l  praca przy produkcji;
l  praca przy taśmie;
l  ręczne formowanie kotletów, klopsów itp.;
l  wykrawanie mięsa;
l  przetwórstwo mięsa;

l  ubój;
l  ładowanie i wyładowywanie.

l  atrakcyjne wynagrodzenie (w tym płatne nadgodziny);
l  stała praca w oparciu o umowę lub kontrakt;
l  prawo do urlopu oraz świadczeń socjalnych oferowanych przez firmę;
l  bardzo często opieka polskiego koordynatora;
l  ubezpieczenie;
l  transport do miejsca pracy;
l  często zakwaterowanie;
l  wynagrodzenie wypłacane raz na tydzień lub raz na miesiąc;
l  praca w dobrych i bezpiecznych warunkach, które spełniają wszelkie wymogi regu-

lowane przepisami w konkretnym państwie.

Płace w sektorze mięsnym należą do jednych z wyższych. Oczywiście kwota wynagro-
dzenia jest w pełni uzależniona od stanowiska, doświadczenia oraz przepracowanych 
godzin. 
l  Wielka Brytania – stawki zaczynają się od 6 do 12 funtów brutto na godzinę pracy 

(rzeźnik może zarobić tygodniowo około 450 funtów).
l  Szwecja – godzinowe stawki brutto wynoszą 140–180 koron szwedzkich plus dodat-

ki za pracę w nadgodzinach oraz w godzinach nocnych.
l  Norwegia – 160–200 koron norweskich na godzinę brutto.
l  Niemcy – od 7 euro na godzinę brutto.
l  Francja – około 7–8 euro brutto na godzinę.

 Wymagania:

 Obowiązki pracowników:

 Warunki pracy:

 Wynagrodzenie:

Hanna Spinalska

Piotr Sikora
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Miniony rok był dla sektora 
budowlanego w  Europie 
jednym z najgorszych w os-
tatnim czasie. Agencje pracy 
odnotowały zdecydowany 
spadek zainteresowania pol-

skimi pracownikami. A  gdy już pojawiały się 
oferty, to... często w ostatniej chwili albo ulegały 
zmianie na gorsze. Powód? Z  jednej strony 
szalejący kryzys, a z drugiej – stawianie przede 
wszystkim na swoich pracowników. Klasyczny 
przykład to Francja, gdzie prezydent Francois 
Hollande zaraz po przejęciu władzy wzywał, by 
specjalistów szukać głównie wśród rdzennych 
Francuzów. 

Wiosna w budownictwie
Teraz jednak branża budowlana w Europie 

zaczyna budzić się do życia. – Najbliższy czas 
będzie zdecydowanie bardziej optymistyczny 
– zapewnia Magdalena Pamuła z  agencji po-
średnictwa pracy InterKadra. I dodaje. – Mimo 
kryzysu francuski rynek pracy wciąż jest bardzo 
atrakcyjny dla naszych rodaków. Zresztą nasi 
pracownicy mają nad Sekwaną bardzo dobrą 
opinię. Mówi się, że pracują wyjątkowo szybko, 
a gdy wymaga tego sytuacja, nie uchylają się od 
brania nadgodzin. Są bardzo solidni i chętnie 
przyjmowani przez pracodawców – tłumaczy 
Magdalena Pamuła. 

O zażegnaniu kryzysu mówi się także w in-
nych regionach Europy. – Nie ma co ukrywać, 
w  Niemczech także odnotowaliśmy wyraźny 
spadek zainteresowania pracownikami sektora 
budowlanego. Wszystko wskazuje jednak na 
to, że najbliższe miesiące będą przełomowe. 
Warto pamiętać, że o ile pracy jest mniej, to nie 
zmieniły się same zarobki. One ciągle kształtują 
się na tym samym poziomie, bo niemieccy 
pracodawcy doceniają umiejętności polskich, 
wykwalifikowanych pracodawców – mówi Ma-
rek Jankowski z Budimexu.

Można ciągle dobrze 
zarobić

Stawki w  Niemczech, Francji czy Norwegii 
zaczynają się od 9 euro za godzinę. To mini-
mum, na które mogą liczyć Polacy będący 
pomocnikami przy budowach. Pracownicy wy-
kwalifikowani zarobią jeszcze więcej. A  przy 
tym – dzięki agencjom pośredniczącym w po-
szukiwaniu zatrudnienia – nie muszą się o nic 
martwić. – Zapewniamy im zakwaterowanie, 
przejazd, opiekę medyczną i  wszelką pomoc 
prawną. Za to wymagamy wiedzy, kwalifikacji 
i chęci do pracy – tłumaczy Marek Jankowski. 

A Magdalena Pamuła dodaje, że w przypadku 
jakichkolwiek problemów polscy pracownicy 
mogą korzystać z pomocy doskonale przygo-
towanych konsultantów. – Dlatego warto się 
zgłaszać do takich firm jak nasza. Znaleźć pracę 
bezpośrednio jest bardzo trudno, bo pracodaw-
cy są reprezentowani przez wyspecjalizowane 
w  poszukiwaniu pracowników agencje. Ale 
przede wszystkim chodzi o komfort pracy już na 
miejscu. Często słyszy się głosy Polaków, którzy 
byli oszukiwani, nie otrzymywali należnego 
wynagrodzenia. U nas każdy ma pewność, że 
dziesiątego dnia każdego miesiąca pieniądze 
wpłyną na konto – zapewnia Magdalena Pa-
muła z InterKadry.

Kogo poszukują 
pracodawcy?

Pożądane są te zawody, wśród których da 
się zauważyć w  danym kraju wyraźny deficyt 
wykwalifikowanych specjalistów. Pracę znajdą 
zatem: murarze, tynkarze, regipsiarze czy mala-
rze. Także cieśla czy pracownik wykończeniowy 
może liczyć na szybkie zatrudnienie. Często za-
graniczne firmy – głównie z Niemczech, Francji, 
Skandynawii czy Wielkiej Brytanii – poszukują 
także pomocników budowlanych, bo ci z Polski 
– dają gwarancję jakości. Przez kilka miesięcy 
można zarobić tyle, co w  naszym kraju przez 
cały rok. Przedstawiciele agencji pracy prze-
konują, że nawet pierwszy wyjazd do pracy za 
granicę nie musi się kojarzyć z  dodatkowymi 

nerwami i problemami. – Z moich obserwacji 
wynika, że Polacy nie mają kłopotów z adap-
tacją w  nowym miejscu. Oczywiście zdarzają 
się wyjątki, ale staramy się, by nasi rodacy 
wyjeżdżali w większej grupie. Dzięki temu od 
razu mogą sobie nawzajem pomagać i czerpać 
ze swoich doświadczeń. Ważne, by znalazły 
się w niej osoby, które już znają język – mówi 
Magdalena Pamuła. 

Sama praca w  żaden sposób nie odbiega 
od tej, do której polscy pracownicy przywykli 
w  kraju. A  ponieważ nasi rodacy wyjeżdżają 
przygotowani na ciężką robotę, to zazwyczaj 
szybko wyróżniają się na tle tamtejszych, bar-
dziej leniwych pracowników. 

Praca czeka na Polaków
Z podobnym nastawieniem do Anglii zaraz 

po szkole średniej wyjechał Krzysztof Żelazny, 
21-latek z Krakowa. – Wyjeżdżając do Londynu, 
myślałem tylko i wyłącznie o pracy sezonowej. 
Gdy poznałem ludzi i  warunki pracy, posta-
nowiłem zostać na dłużej. Życie tam wygląda 
zupełnie inaczej. Pracując na budowie, zarabia-
łem ponad 7 funtów na godzinę, więc nie tylko 
mogłem spokojnie przeżyć ten czas, ale też 
odłożyć część oszczędności na później. A za tzw. 
overtime, czyli nadgodziny, mogłem liczyć na 
prawie dwukrotnie wyższą stawkę – opowiada 
Krzysztof, który miło wspomina także samą 
atmosferę pracy. 

– Nie mogę powiedzieć, żeby pracodawcy 
tworzyli jakieś szczególnie stresogenne wa-
runki. Wręcz przeciwnie, nie wywierają dużej 
presji. Czuć, że szanują pracowników, którzy 
przyjeżdżają z Polski. A relacje między Polakami 
a angielskimi kolegami? Naprawdę nie mogę 
na nic narzekać, to w  większości moi dobrzy 
znajomi, z którymi towarzysko spotykamy się 
po pracy – zapewnia Krzysztof Żelazny. I  do-
daje, że najważniejsza jest „spokojna głowa” 
– w Anglii ma zapewnione mieszkanie, ubez-
pieczenie i opiekę lekarską. – Pracę za granicą 
w  budowlance polecam wszystkim. Zarówno 
tym, którzy myślą o  wyjeździe na chwilę, jak 
i osobom skłaniającym się ku stałej emigracji 
– mówi Krzysztof. 

Na podjęcie decyzji Polacy mają teraz dobry 
okres. Bo nawet jeśli wciąż jest gorzej niż kilka 
lat temu, to wiele wskazuje na to, że kryzys 
sytuację w  branży budowlanej zakłócił tylko 
tymczasowo. Teraz może być już tylko lepiej. 
– A specjaliści nadal są w cenie – przekonuje 
Marek Jankowski z Budimexu.

Sektor budowlany budzi się do życia
Kryzys i wzmożona troska rządów o własnych pra-
cowników nie ominęły w Europie także branży 
budowlanej. O pracę jest trudniej, za to zmianie 
nie uległy stawki oferowane przyjezdnym z Polski 
i innych państw. Za granicą wciąż można zarobić 
ponad dwa razy więcej niż w kraju.

TU WARTO SIĘ ZGŁOSIĆ 
W POSZUKIWANIU 
PRACy:
FRANCJA
InterKadra: www.interkadra.pl
Poland Workforce: www.polandworkforce.com

NIEMCy
Budimex: www.budimex.com.pl
CBR – Fagformidling: www.fagformidling.no

ANglIA
My Builder: www.mybuilder.com

NORWEgIA
HR Hunters: www.hrhunters.pl
CBR – Fagformidling: www.fagformidling.no

SzWAJCARIA
McWork: www.mc-work.com

ZAROBKI

•9 euro
minimalne zarobki na godzinę pracownika 
budowlanego na Zachodzie

•12 euro 
średnie zarobki na godzinę pracownika
wykwalifikowanego

•2500 euro
średnie zarobki miesięczne wykwalifikowa-
nego pracownika zatrudnionego na stałe

Janusz Schwertner
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reklama

Pracowałam w wielu miejscach, ale 
w hotelu w Austrii podobało mi 
się najbardziej. Zakwaterowanie 
w  hotelowym pokoju, jedzenie 
z restauracji i niezłe zarobki – tak 
swoją pracę w tej branży podsu-

mowuje Ania Mącka.
Anna wyjechała z Płocka do pracy w ho-

telu dwa lata temu. Zimowy kurort przypadł 
jej do gustu bardziej niż wcześniejsze próby 
pracy na farmie czy w  chłodni. Szczególnie 
chwali sobie sympatyczne, międzynarodowe 
towarzystwo i wysokie napiwki. Ofert pracy 
dla osób zainteresowanych podobną karierą 
jest sporo.

– Sezon zimowy zaczyna się w  drugiej 
połowie grudnia, a  kończy z  początkiem 
kwietnia, a  letni to przede wszystkim lipiec 
i  sierpień. Zawody, w  których najbardziej 
widać zapotrzebowanie na personel z Polski, 
to: pokojówka, kelner czy pomoc kuchenna 
– informuje Kamil Błachuciński z InterKadry. 
Do pracy w kurortach narciarskich można wy-
jechać m.in. do: Włoch, Austrii, Szwajcarii czy 
Francji. Z kolei letnie miejscowości wypoczyn-

kowe to: Francja, Włochy, Hiszpania, Grecja i 
Chorwacja, a pracę w hotelach i restauracjach 
można znaleźć w całej Europie.

Bardzo ważny jest język
Wymagania zależą od miejsca i rodzaju pra-

cy, jednak najczęściej nie obejdzie się bez śred-
niej znajomości języka obcego. W przypadku 
kelnerek czy hostess w miejscowościach tury-
stycznych warunkiem pracy bywa znajomość 
kilku języków. Doświadczenie jest ważne, choć 
nie decydujące. Liczy się otwartość, umiejęt-
ności językowe i sumienność – nie tylko po to, 
by nie podpaść pracodawcy, ale też z uwagi na 
napiwki, które przecież dostają najlepsi. Kursy 
barmańskie, szkoła gastronomiczna czy znajo-
mość obsługi kasy fiskalnej to zalety, o których 
też warto wspomnieć w CV. Ania Mącka doda-
je, by przy pierwszej pracy nie „kręcić nosem” 
na zarobki czy lokalizację – zdobędziemy 
dzięki niej doświadczenie na stanowisku za 
granicą. Później będzie nam łatwiej znaleźć 
coś ciekawszego i lepiej płatnego.

Absolwenci kierunków: turystyka, zarzą-
dzanie czy lingwistyka, którzy szukają pierw-

szej pracy, mogą się zainteresować ofertą 
płatnych, trzymiesięcznych praktyk jako ani-
mator, np. na Ibizie. Płaca to 200 euro, a za-
kwaterowanie i  wyżywienie jest darmowe. 
Informacje na ten temat znajdziemy pod 
adresem praktyki@ies–consulting.es.

 Największym plusem pracy w  sektorze 
turystyczno-hotelarskim są ciekawe oferty, 
niezłe zarobki, a  czasem również lokalizacja. 
Kelnerką czy sprzątaczką można być w Alpach, 
na statku wycieczkowym czy w  hotelu tuż 
przy plaży, co daje niezapomniane przeżycia. 
Uwaga – tych ostatnich ofert w tym roku jest 
zdecydowanie najmniej, bo z  kryzysowych 
Włoch, Grecji czy Hiszpanii wycofało się sporo 
polskich pośredników.

Minusem takiej pracy może być koniecz-
ność ciągłej gotowości, dobrej prezencji 
i komunikacji w obcym języku, w przypadku 
kelnerek, recepcjonistek, barmanek czy ani-
matorek. Spokojne, nieśmiałe osoby lepiej 
sprawdzą się jako pokojówki, pomoce ku-
chenne czy sprzątaczki.

Ile można zarobić?
– Nasze pokojówki osiągały wynagrodze-

nie 5500 zł netto przy pracy około 43 godzin 
tygodniowo. Dodatkowym atutem może być 
możliwość wykonywania nadgodzin oraz bez-
płatne zakwaterowanie i wyżywienie – mówi 
Kamil Błachuciński z InterKadry.

 – Wynagrodzenie wynosi 7,5 euro brutto 
na godzinę, pracuje się na pełny etat. Umowy 
są stałe, przeważnie na okres roku. W sezonie 
również na 6 i 3 miesiące – dodaje Anna Flej-
dasz, która dla firmy FlexBase rekrutuje osoby 
do pracy w fast foodach w Niemczech. Zarobki 
wahają się więc od minimalnej pensji (sprzą-
taczka, pokojówka, pomoc kuchenna) nawet 
do 10–12 euro dla animatorek czy barmanek.

Kurorty i hotele
czekają na pracowników z Polski
Pracowita kelnerka lub animatorka może zarobić miesięcznie ponad 
5 tys. zł netto w sezonie. Pracodawcy do pracy w hotelarstwie i gastrono-
mii szukają zwykle osób władających językami obcymi (najlepiej kilkoma) 
oraz przebojowych, dynamicznych i dyspozycyjnych.

Zarobki:
l  kelnerka w Anglii – 6,19 funta 

na godzinę + napiwki (Jobland)
l  asystentka na statku wycieczkowym 

w Irlandii – 500 euro tygodniowo 
+ napiwki (Jobland)

l  pomoc w fast foodzie w Niemczech 
– 7,5 euro na godzinę ( FlexBase)

l  kelnerki, pokojówki we Francji 
– 9,43 euro na godzinę (InterKadra)

l  kelnerka w restauracji we Francji 
– 500–800 euro miesięcznie + napiwki 
(Island Shipping Company)

Na stronie www.pracaizycie.pl darmowe 
lekcje z lektorem. Zarejestruj się już dziś! Sonia Grodek

Work Express Sp. z o.o.
Work Express działa od 2004 roku jako certy�kowana agencja
doradztwa personalnego i pracy tymczasowej (Cert. 1116)
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko :      

Oferujemy:
- Umowa o pracę na czas określony:
   praca od kwietnia do września
- Zakwaterowanie zapewnione / za darmo 
- Składki i podatek opłacane od średniej krajowej w Polsce
- Wynagrodzenie min. 1300 euro,
- Wsparcie koordynatora

KELNER –KA • POKOJÓWKA 
ze znajomością j. francuskiego 

Prosimy o zmieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli :
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Wymgania:
   Doświadczenie w branży
    minimum 3 miesiące
   Dobra znajomość języka francuskiego
   - warunek konieczny

Miejsce pracy: FRANCJA, nad Atlantykiem
OFERTA PRACY TYMCZASOWEJ

Wyślij CV na adres mailowy:
pracazagranica@workexpress.pl

wpisując w temacie swoje nazwisko oraz nazwę stanowiska pracy
lub zadzwoń tel. 32 775 88 88

Opis pracy: 
   Prace w restauracjach i hotelach
   na terenie Francji
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Michał od dziecka marzył 
o  tym, aby zamieszkać 
w  Paryżu. Niestety nie 
stać go było na wyjazd. 

Sytuacja materialna rodziny prze-
kreślała nie tylko to marzenie Mi-
chała. Rodziców chłopca nie było 
stać nawet na to, aby wysłać syna 
na studia. Michał dusił się w  Ty-
chach i z każdym dniem coraz bar-
dziej wtapiał się w szarą masę tego 
miasta. Chciał się wyrwać, ale nie 
wiedział, jak…
Gdy skończył 21 lat, powiedział so-
bie „dość”. Jako urodzinowe posta-
nowienie zdecydował, że przestaje 
marudzić i bierze się za realizację 
swoich marzeń. Skoro rodzice nie 
mogą pomóc mu się wyrwać z tego 
miasta, weźmie los w  swoje ręce. 
Michał postanowił znaleźć pracę 
i zarobić pieniądze na wymarzony 
wyjazd do Paryża. 
Zatrudnił się w rzeźni. Przez osiem-
naście miesięcy ciężko pracował 
i odkładał każdy zarobiony grosz. 
Gdy miał już dostatecznie dużo 
pieniędzy, aby zacząć przygoto-
wywać się do wyjazdu, rozpoczął 

poszukiwania odpowiedniego dla 
siebie kursu językowego. Głównym 
założeniem Michała było to, żeby 
nauka trwała krótko, ponieważ 
praca w  rzeźni coraz bardziej da-
wała mu się we znaki.
O metodzie SITA Michał dowiedział 
się z  reklamy umieszczonej w  ga-
zecie. Opis systemu zaciekawił go 
na tyle, że postanowił spróbować. 
Pierwsze dni spędził na nauce… 
osiągania stanu relaksu przy pomo-
cy urządzenia SITA. Potem dopiero 
przyszedł czas na naukę języka. Ale 
aby nauka metodą SITA była efek-
tywna, należy pamiętać o  wszyst-
kich zasadach przyswajania wiedzy. 
Oprócz odsłuchów lekcji w  stanie 
relaksu procedura nauki metodą 
SITA obejmuje także „aktywizację” 
nowo nabytej wiedzy.
Bardzo ważnym zadaniem w pro-
cesie nauki systemem SITA jest 
mówienie. Po każdej lekcji należy 
na głos wypowiadać własne myśli 
w  języku obcym. Ten etap, choć 
najtrudniejszy, Michał bardzo 
szybko przyswoił. Na efekty nauki 
nie musiał długo czekać. Po mie-

siącu miał za sobą podstawowy 
kurs języka francuskiego i całkiem 
płynnie mówił już w tym języku.
Jeszcze przed ukończeniem kursu 
Michał zaczął rozglądać się za pra-
cą w Paryżu. Zajęło mu to dwa mie-
siące, ale wszystko się udało i dziś 
Michał wynajmuje mały pokoik na 
przedmieściach Paryża oraz pracu-
je jako pomoc kucharza w  jednej 
z  tamtejszych knajpek. Jak mówi 
szczęśliwy paryżanin, nie trzeba 
bać się marzeń, bo jeśli ktoś ciężko 

pracuje, to może spełnić najskryt-
sze nawet pragnienia. Ulubionym 
francuskim zdaniem Michała jest: 
Rêves se réalisent toujours, czyli 
„marzenia się spełniają”.

Krzysztof Piotrowski

• Więcej informacji na stronie 
www.sita.pl. Rabat w  wysokości 
300 zł przy zakupie urządzenia 
czterech poziomów kursu także  dla 
Czytelników „Pracy za Granicą”

IZA – Inicjacja, Zapamiętywanie, Aktywizacja – schemat lekcji 
w metodzie SITA

Marzenia się spełniają

Działalność gospodarczą moż-
na podjąć również za grani-
cą. W niektórych branżach 
praca na własny rachunek 

jest normą, np. w branży budowlanej, 
w  której samodzielnie pracuje duża 
grupa specjalistów, np. spawaczy, 
elektryków, instalatorów itp.

Osoba, która zamierza podjąć dzia-
łalność za granicą, przez którą nale-
ży rozmieć faktyczne wykonywanie 
czynności za granicą, a  nie jedynie 
zgłoszenie wykonywania działalności 
w danym kraju, powinna w pierw-
szej kolejności rozważyć formę jej 
wykonywania. Przede wszystkim 
działalność może być wykonywane 
w  sposób stały lub transgraniczny. 
Stałą działalność wykonują osoby, 
które prowadzą działalność poprzez 
jakąkolwiek stałą placówkę, którą 
może być również miejsce poda-
ne jako adres zamieszkania podczas 
rejestracji działalności za granicą. 
Transgraniczną działalność wykonują 
osoby, które nie posiadają stałej pla-
cówki za granicą (nie zarejestrowały 
tam działalności gospodarczej), lecz 
świadczą usługi jako przedsiębiorca 
zagraniczny (działalność zarejestro-
wana w Polsce).

Obie formy prowadzenia działal-
ności mają swoje zalety i wady. Bez 
względu na wybór należy się uprzed-
nio dowiedzieć, czy działalność, którą 
zamierzamy wykonywać za granicą 
jest działalnością regulowaną, tzn. 
czy do jej wykonywania niezbędne 
jest posiadanie określonych kwalifi-
kacji lub licencji. Zamiar wykonywa-
nia takiej działalności należy zgłosić 
właściwej instytucji w  państwie jej 
faktycznego wykonywania.

Wybór pomiędzy stałą a transgra-
niczną formą prowadzenia działalno-
ści skutkuje również konsekwencja-
mi podatkowymi. Stała działalność 
będzie podlegała opodatkowaniu 
również w państwie, w którym jest 
faktycznie wykonywana, działalność 
transgraniczna, co do zasady, tylko 
w  państwie zamieszkania przedsię-
biorcy (lub siedziby). Od powyższej 
generalnej zasady istnieją liczne wy-
jątki i w praktyce każdy przypadek 
należy analizować indywidualnie. 
Zagraniczny przedsiębiorca (i  nie 
tylko) może również podlegać tzw. 
podatkowi u  źródła, tzn. jego kon-
trahent może dokonywać potrąceń 
podatku z należnego przedsiębiorcy 
wynagrodzenia. Niekiedy przed-

siębiorca wykonujący działalność 
w sposób transgraniczny będzie pod-
legał rejestracji podatkowej w zagra-
nicznym urzędzie skarbowym, np. 
w  związku ze stwierdzeniem obo-
wiązku w  podatku VAT lub innym 
podatku. Dodatkowo należy ustalić, 
jakie obowiązki ewidencyjne oraz 
informacyjne względem organów 
podatkowych ciążą na przedsiębiorcy 
w  związku z  wykonywaną działal-
nością.

Obowiązki podatkowe w  takich 
przypadkach są bardzo liczne, a nie-
kiedy również złożone. W takiej sy-
tuacji najlepiej jest skontaktować się 
z doradcą podatkowym jeszcze przed 
podjęciem działalności.

Informacji o obowiązkach podat-
kowych transgranicznej działalności 
gospodarczej udziela Europejskie 
Centrum Podatkowe pod numerem 
infolinii 71 787 63 62.

Działalność gospodarcza za granicą
– wybrane kwestie prawne i podatkowe
dla wielu osób własna działalność gospodarcza stwarza możliwości lepszego wynagrodzenia, dla innych jest jedyną 
możliwością podjęcia pracy w ogóle.

 tylko sprawdzone oferty pracy
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Euro Work  •  ul. Słowackiego 10/4  •  40-093 Katowice
tel./fax 32 258 05 64
e- mail: holandia@eurowork.net.pl
e-mail dla pracowników do Niemiec: niemcy@eurowork.net.pl

Polski Holding Rekrutacyjny International Sp.zo.o.
ul. Kurniki 4  •  31-156 Kraków  •  tel. 12 357 22 33

e-mail: rekrutacja@polskihr.eu  •  www.polskihr.eu

Gi Group Sp z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 11  •  40-082 Katowice

Tel.: +48 32 253 50 78  •  Fax: +48 32 445 03 84
e-mail: gigroup@gigroup.com  •  www.gigroup.com.pl

NIEMCy: BRANżA MedyCZNA

FRaNCJa: BRANżA BUdOWLANA

Branże, do których rekrutujemy:
NIEMCy: MedyCZNA, BUdOWLANA
FRaNCJa:  BUdOWLANA, PRZeMySŁOWA, 

GóRNICTWO

Branże, do których rekrutujemy na terenie NIEMIEC: 
BRANżA eLeKTRO, MeTALURGICZNA, PROdUKCyJNA 
Kraje do których rekrutujemy: POLSKA, NIeMCy

Branże, do których rekrutujemy: 
MIĘSNA, MedyCZNO–OPIeKUńCZA, 
PRZeMySŁOWA, BUdOWLANA, HOTeLARSKA
Kraje do których rekrutujemy: 
NORWeGIA, SZWeCJA, NIeMCy, 
WIeLKA BRyTANIA, SZWAJCARIA,
KANAdA, BeLGIA

Larex jest holenderskim biurem pośred-
nictwa pracy wyspecjalizowanym w szu-
kaniu pracy dla fachowców w zawodach 
technicznych:  ZAWOdy MeTALURGICZNe (przede wszystkim progra-
miści cnc), eLeKTROTeCHNIKA, BUdOWLANKA i wykończeniówka.

Branże: PRACOWNICy FIZyCZNI, BRANżA MIĘSNA I GASTRONO-
MICZNA, BRANżA ROLNO-SAdOWNICZA, PRZeMySŁ I PROdUKCJA, 
BRANżA STOCZNIOWA, BRANżA BUdOWLANA
Kraje do jakich rekrutujemy: HOLANdIA, NIeMCy, BeLGIA

Branże: PRACA TyMCZASOWA, ReKRUTACJA I SeLeKCJA PeRSONeLU, 
dORAdZTWO PeRSONALNe, POśRedNICTWO W PRACy ZA GRANICą
Kraje do jakich rekrutujemy: FRANCJA, BeLGIA, HOLANdIA, 
NIeMCy i WIeLKA BRyTANIA

Branże: MOTORyZACyJNA, LOGISTyCZNA, eNeRGeTyCZNA, 
BUdOWA MASZyN, MeTALURGICZNA
Kraje do jakich rekrutujemy: NIeMCy, FRANCJA

e-mail: opiekunki@interkadra.pl

e-mail: praca.francja@interkadra.pl

POLaND WORKFORCE SP. Z O.O.
55-223 Wrocław  •  ul. Nenckiego 136 a

tel.: +48 71 36 81 808  •   e-mail: info@pracujwunii.pl
www.pracujwunii.pl

Zeitmann
ul. Walerego Sławka 3  •  30-633 Kraków

tel.: +48 12 661 64 00  •  tel.: +48 12 638 55 61
tel.: +48 12 655 26 92

e-mail: rekrutacja@zeitmann.pl

www.workexpress.pl  •  tel. 32 775 88 88

MR JOB Sp. z o.o.
Chojnowska 62  •  59-220 Legnica

Infolinia: 801 011 913  •  z tel. kom:  +48 76 743 80 99

LSJ
ul. Celna 1  •  Szczecin  •  tel. 91 814 52 52  •  biuro@lsj.pl

Personnel Solutions Sp. z o.o. 
ul. Opolska 22  •  40-084 Katowice 
www.personnelsolutions.pl
infolinia: 801 80 99 88  •  hr@personnelsolutions.pl

T&S GROUP
ul. Krakowska 31  •  Opole   •  www.tnsgroup.pl

tel. +48 77 456 16 05   •  +48 77 456 16 06
bepłatna infolinia: 0 800 88 77 66   •  0 800 88 20 20 

tel. PL: +48 (0)91- 885 68 72 – informacja w języku 
polskim w poniedziałek, wtorek i czwartek
tel: +31 (0)570 517 115  •  Fax: +31 (0)570 517 630
Internet: www.larex.eu  •  E-mail: acybulska@larex.nl

FRaNCJa: BRANżA BUdOWLANA
I KONSTRUKCyJNA, ROLNICZA, PRZeMySŁOWA,

HOTeLARSKO-GASTRONOMICZNA

NIEMCy: PROdUKCJA, LOGISTyKA, HOTeLeARSTWO, 
UTRZyMANIe CZySTOśCI, AUTOMOTIVe, OBRóBKA MeTALU

HOLaNDIa:  BRANżA PRZeMySŁOWA, 
PROdUKCyJNA
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NIEMCy:  BRANŻA medyczNA 
• OPIeKUNKI OSóB STARSZyCH 
• PIeLĘGNIARKI 
pRzemysłowA 
pRodukcyjNA
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s. 25  Norwegia, Niemcy
s. 26  austria, Niemcy, szwajcaria, 

fraNcja, HolaNdia, Norwegia, 
wielkia BrytaNia, kaNada, 
szwecja 

s. 27  Niemcy
s. 28  wielka BrytaNia, Niemcy, 

szwecja, Norwegia
s. 29  Niemcy
s. 30  wielka BrytaNia, Norwegia, 

Niemcy, szwajcaria, fraNcja
s. 31  Nowegia
s. 32  Niemcy

CIEŚLI
SZALUNKOWYCH
OPERATORÓW 
ŻURAWI

Proces rekrutacji na

www.workshop.pl 

PYTANIA
TEL. 024 262 74 52

www.workshop.pl 

TEL. 024 262 74 52

CIEŚLI
KONSTRUKCYJNYCH
BETONIARZY
ZBROJARZY

DLA NASZYCH NORWESKICH PARTNERÓW POSZUKUJEMY

Wymagana znajomość języka 
angielskiego lub norweskiego

Niemiecka firma
DIGO PERSONAL

zatrudni:

* wymagany
podstawowy j. niemiecki

Kontakt w języku polskim:
tel. 0049 5221 282 095

kom. 0049 173 565 8670
e-mail: dietmargollan@web.de

www.digo-personal.de

zarobki 1500 do 2000 €
netto miesięcznie

DIGO PERSONAL GmbH
Sanddornweg 3

32049 HERFORD/Niemcy

frezer
lakiernik

natryskowy

pracownik
do dociepleń

budynków

formierz plastiku

inżynier
technik

murarz

regipsiarz
płytkarz

instalator 
wod.-kan.

programista SPS

Kategoria: NIEMCY, LOGISTYKA, TRANSPORT, SPEDYCJA

Zatrudniamy osoby na stanowisko: 

SPEDYTOR MIĘDZYNARODOWY 
ROZMAWIASZ PO NIEMIECKU LUB FRANCUSKU?
Jesteśmy �rmą spedycyjną z siedzibą w Kornwetsheimie w Niemczech. Naszym glównym
zadaniem jest koordynacja i przebieg transportów z Francji do Niemiec oraz z Niemiec do Polski.
Na rozbudowę naszego działu logistycznego poszukujemy od zaraz.

DYSPOZYTORA/-ki
• ZADANIA: Szukanie ładunków (ładunki całopojazdowe do Niemiec, Francji, krajów Beneluksu
   i Polski), dysponowanie ciężarówkami, przyjmowanie ładunków, realizacja zleceń i zamówień.
• WYKSZTAŁCENIE: Spedytor lub pokrewne wykształcenie ekonomiczne, doświadczenie
    w działalności spedycyjnej /spedycji przynajmniej 2 lata
• WYMAGANIA: znajomości geogra�czne oraz talent organizacyjny i zdolność planowania,
• ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW: Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub francuskiego
• OBSŁUGA KOMPUTERA: znajomość pakiet O�ce

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
Herr Sebastian Damm  •  one solution logistics GmbH
Entzstr. 28  •  D-70806 Kornwestheim
lub przesłanie aplikacji na: office@one-solution-logistics.de

ELEKTRYKÓW BUDOWLANYCH
BLACHARZY WARSZTATOWYCH
BLACHARZY SAMOCHODOWYCH
LAKIERNIKÓW SAMOCHODOWYCH
SZEFÓW KUCHNI
CUKIERNIKÓW

LEGALNA PRACA!
Obecnie poszukujemy do pracy w   NORWEGII:

WYMAGAMY: Min. 3 lata udokumentowanego doświadczenia
w danym zawodzie, wykształcenie kierunkowe
i komunikatywna znajomość j.angielskiego.

OFERUJEMY: Legalne zatrudnienia wg norweskiego kodeksu
pracy , pomoc w relokacji i znalezieniu mieszkania,
zarobki zgodnie z norweskimi standardami

CV z ref. PiZ/twój zawód wyślij na mail:
air.poland@adecco.com

25

Przyjdź i zapisz się na jeden z wybranych języków:

NORWESKI NIEMIECKI

tel. 91 4347041, 609461000
ul. Mazurska 42, Szczecin

biuro@exeprof.pl
www.szkolenia.exeprof.pl

Organizujemy kursy:
INTENSYWNE

WEEKENDOWE
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Przyjdź, rozpocznij naukę i podnieś swoje kwali�kacje.
Nauczamy skutecznymi metodami.

Spróbuj – na pewno nie będziesz żałować!

DUŃSKI ANGIELSKI

nagrody w postaci 
zestawów do nauki języków 
obcych ufundowane przez 
wydawnictwo Lingo 
otrzymują:

• Tomasz Sawulski, Lublin
•  Janina Pawłowska, 

Gorzów Wielkopolski
• Renata Skalij, Dragacz
•  Jacek Piechowicz, 

Jaworzno
• Henryk Pydyś, Lublin
• Andrzej Borowski, Brzeg
• Anna Grabowicz, Kraków
•  Iwona Ostrzycka, 

Sandomierz
• Barbara Kłobucka, Łódź
• Marek Nalepa, Trzebnica
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Praca w AUSTRII

Praca w NIEMCZECH

elektryk, cieśla szalunkowy, dekarz - blacharz, murarz,
operator żurawia, malarz, hydraulik-monter co, stolarz, ślusarz,
spawacz, monter wentylacji i klimatyzacji,
operator CNC, oraz wiele innych zawodów

kucharz, pomoc kuchenna, kelner/kelnerka,
operator CNC, tokarz/frezer CNC, pokojówka,
malarz, elektryk, ślusarz, spawacz, hydraulik,
monter wentylacji i klimatyzacji,
mechanik samochodowy, monter fasad 

Plac Wolności 1, 47 - 400 Racibórz

www.euro-labora.com

e-mail: praca@euro-labora.com
tel. 32 701 02 33, kom. 669 528 281, 534 550 034

Oferujemy: warunki zatrudnienia danego kraju, urlopowe i świąteczne, zakwaterowanie.
Wymagana komunikatywna znajomość języka niemieckiego.

Praca
w SZWAJCARII

elektryk, dekarz,
monter suchej zabudowy,

płytkarz, izoler,
monter instalacji

sanitarno-grzewczych,
monter wentylacji,

stolarz, tynkarz gipsowy,
malarz, ślusarz, murarz,

zbrojarz, cieśla szalunkowy
oraz inne zawody budowlane

Breitkopfstr. 71 
D-13409 Berlin

OFERUJEMY: atrakcyjne warunki
finansowe (4000-6000 CHF
miesięcznie netto), urlopowe,
zakwaterowanie
WYMAGANIA: język niemiecki
na poziomie komunikatywnym
oraz kilkuletnie doświadczenie
zawodowe

 www.mc-work.com

bewerbung@mc-work.com
tel. +49 30 956 106 97

Potrzebujemy Was!

• Pielęgniarek
• Pielęgniarzy

Meckesheimer Straße 7/1
74939 Zuzenhausen, Niemcy
www.dppg-curare.com

Die Procurare 
Personalleasing e.K. 
poszukuje od zaraz:

z dyplomen licencjata / magistra pielęgniarstwa 
oraz znajomością j.niemieckiego na poziomie B2 
(komunikatywnym),  
do długoterminowej pracy w szpitalach i klinikach na 
terenie Niemiec. 
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i umowę na  
niemieckich warunkach. 
Organizujemy staże i praktyki!
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: 
+49 6226 7893377 
info@dppg-curare.com

Tylko my gwarantujemy darmowe zakwaterowanie, stałe 
premie, opiekę polską na miejscu i wysokie stawki łącznie.

INŻYNIER
MECHANIK
AUTOMATYK
z j. francuskim/angielskim

NASI KONSULTANCI
CZEKAJĄ NA CIEBIE:

ADRES: rekrutacja@ipf.jobs

Paulina: tel. 61 222 47 01
Adrian: tel. 61 222 37 24
Rafał: tel. 61 222 37 18

fax: 61 843 01 13

Agencja Pracy Tymczasowej
oferuje stabilną pracę we Francji.

PRACUJMY
RAZEM!



RZEŹNIK
WYKRAWACZ
trybowanie łopatki



PROGRAMISTA
CNC z j. francuskim



STOLARZ do produkcji
elementów pod szalunki



PRACOWNIK
OBRÓBKI METALU,
ŚLUSARZ,SPAWACZ



MECHANIK MASZYN BUDOWLANYCH 
(NORWEGIA). Wymagania: wykształce-
nie mechaniczne, 3-4 lata doświadcze-
nia w naprawie maszyn budowlanych 
(koparki, ładowarki, maszyny górnicze, 
inny sprzęt ciężki / budowlany), do-
świadczenie w pracy za granicą (w UK, 
Irlandii, Norwegii, Szwecji, Niemczech), 
mile widziane doświadczenie w autory-
zowanym serwisie maszyn budowla-
nych, dobra znajomość j. angielskiego, 
w tym słownictwa technicznego, chęć 
podjęcia pracy w Norwegii na okres 
3-4 i więcej lat, pozytywne referencje 
pracodawców. Oferta: stała praca, za-
pewnione i opłacone zakwaterowanie, 
atrakcyjne wynagrodzenie. Dla wstępnie 
zakwalifikowanych kandydatów rozmo-
wa z pracodawcą w Norwegii, opłaco-
ny przelot i zakwaterowanie związane 
z wyjazdem na rozmowę. CV na adres 
praca@globalforce.pl oraz o załączenie 
klauzuli o ochronie danych osobowych.

PRACA W OŚRODKACH WYPOCZYN-
KOWYCH, WIELKA BRYTANIA, Mine-
head, Bognor Regis. Praca działach: 
ACCOMMODATION - praca przy sprzą-
taniu i przygotowywaniu pokoi dla go-
ści (housekeeping), ENVIRONMENTAL 
SERVICES - sprzątanie, utrzymywanie 
ośrodka w czystości CATERING-praca 
w restauracjach pozycje: kelner/kel-
nerka, pomoc kuchenna. Pracodawca 
zapewnia: zarobki: 6,19 GBP brutto/
godz. (dla osób powyżej 21 roku życia), 
stawka 4,98 GBP/godz. brutto dla osób 
poniżej 21 roku życia, zakwaterowanie 
na terenie ośrodka (brak konieczności 
dojazdów do pracy), koszt 35 GBP/tydz. 
Możliwość wspólnego wyjazdu z partne-
rem lub znajomym. Wymagania: dobra 
znajomość j. angielskiego (rozmowa 
rekrutacyjna w j. angielskim). Kontakt: 
LSJ Agencja Pracy, lic. 4440, CV w j. 
angielskim prosimy przesyłać na: osrod-
ki@lsj.pl. Więcej informacji o ofercie na 
adres:hotele@lsj.pl.

WYKRAWACZE, UBOJOWCY, Szwe-
cja, Norwegia. Rozpoczynamy zapisy 
na wyjazdy sezonowe do Skandyna-
wii. Pierwsze kontrakty już od czerwca 
2013! Poszukujemy doświadczonych 
trybowaczy oraz ubojowców: wołowiny/
baraniny/wieprzowiny. Zarobki: Szwecja 
od 140 do 180 SEK/h brutto. Norwegia: 
od 150 do 190 NOK/h brutto. Wymaga-
nia: Minimum 5 letnie doświadczenie w 
zawodzie. Własny samochód oraz zna-
jomość j.  angielskiego mile widziane. 
Kontakt: LSJ Agencja Pracy lic. 4440, 
CV w j. polskim prosimy przesyłać na 
adres: fabryki@lsj.pl podając w temacie 
wiadomości: Imię+Nazwisko+Rzeźnik. 
Tel: 91 814 52 56 lub 918145257 
(od poniedziałku do piątku w godzinach 
10:00- 17:00). 

KELNER/ KELNERKA, BARMAN/BAR-
MANKA, Wielka Brytania: praca w 
czterogwiazdkowych hotelach, zlokali-
zowanych w różnych rejonach Wielkiej 
Brytanii. Zarobki: 6,19 GBP/godzinę 

brutto + napiwki. Zakwaterowanie na 
terenie hotelu (brak konieczności do-
jazdów do pracy), koszt 35 GBP/tydz. 
Wymagania: bardzo dobra znajomość j. 
angielskiego oraz doświadczenie w pracy 
w hotelu/restauracji na podobnych sta-
nowiskach. Kontakt: LSJ Agencja Pracy 
lic. 4440, CV w j. angielskim prosimy 
przesyłać na adres: warner@lsj.pl po-
dając w temacie wiadomości: Imię+Na-
zwisko. Więcej informacji o ofercie na: 
hotele@lsj.pl. 

SZWAJCARIA. Zawody: ELEKTRO-
MONTER, DEKARZ, SPAWACZ, 
MONTER RUROCIĄGÓW, MURARZ, 
OGRODNIK. Wymagania: dobra zna-
jomość j. niemieckiego, doświadczenie 
zawodowe. Wynagrodzenie: 30-34 
CHF/h. Zapewniamy: umowę o pracę 
na warunkach szwajcarskich, zakwate-
rowanie (koszt 500-600 CHF). Kontakt: 
CV w j. polskim lub j. niemieckim na 
adres: niemiecki@lsj.pl

MECHANIK MASZYN ROLNICZYCH 
I SPRZĘTU CIĘŻKIEGO – KANADA. 
Opis: diagnostyka usterek, naprawy 
maszyn rolniczych (kombajny, sadzar-
ki, traktory, pługi) oraz sprzętu ciężkie-
go, bieżący serwis, zamawianie części, 
sporządzanie raportów. Wynagrodzenie: 
30 – 39 CAD/h brutto. Wymagania: 
znajomość j. angielskiego doświadcze-
nie w pracy na ww. stanowisku. Zapew-
niamy: umowę o pracę na warunkach 
kanadyjskich i opiekę podczas trwania 
kontraktu, zakwaterowanie w pobliżu 
miejsca pracy. CV na adres mechanik@
lsj.pl z dopiskiem „Mechanik - Kanada” 
Kontakt: LSJ Agencja Pracy (nr licencji: 
4440). Więcej ofert pracy na www.lsj.pl

NIEMCY - PIELĘGNIARKA / PIELĘ-
GNIARZ. Praca od zaraz w Niemczech 
w szpitalach oraz w opiece środowi-
skowej m.in. w Berlinie. Wymagania 
minimum znajomość j. niemieckiego 
na poziomie B1, dyplom pielęgniarski, 
mile widziane prawo jazdy. Zapewnia-
my: pomoc w przygotowaniu życiorysu 
i niezbędnych do zatrudnienia doku-
mentów, ofertę pracy u sprawdzonych 
pracodawców, opiekę podczas trwania 
kontraktu. CV na adres opieka@lsj.pl z 
dopiskiem „Imię, nazwisko–pielęgniar-
ka/pielęgniarz” Kontakt: LSJ Agencja 
Pracy (nr licencji: 4440). Więcej ofert 
pracy na www.lsj.pl

MECHANICY/BLACHARZE/LAKIERNI-
CY – mile widziane doświadczenie w 
autoryzowanym serwisie. Wymagania: 
5 lat doświadczenia w zawodzie, ko-
munikatywna znajomość języka angiel-
skiego lub norweskiego, znajomość dia-
gnostyki komputerowej. Wynagrodzenie 
od 180 NOK/h. Kontrakt-20 miesięcy z 
możliwością przedłużenia. Zapewniamy: 
pomoc w przygotowaniu życiorysu oraz 
dokumentów niezbędnych do zatrud-
nienia, tłumaczenie życiorysów, opiekę 
podczas trwania kontraktu, zakwatero-
wanie od pierwszego dnia pobytu. CV 

na adres: mechanik@lsj.pl w temacie 
wpisując mechanik/blacharz/lakiernik – 
Norwegia Kontakt: LSJ Agencja Pracy 
(nr licencji: 4440). Więcej ofert pracy 
na www.lsj.pl

SZWAJCARIA – PIELĘGNIARKA/ PIE-
LĘGNIARZ. Praca od zaraz w Szwajcarii 
w szpitalach i domach opieki. Wymaga-
na minimum dobra znajomość języka 
niemieckiego (B1), dyplom pielęgniarski. 
Zapewniamy: pomoc w przygotowaniu 
życiorysu i niezbędnych do zatrudnienia 
dokumentów, ofertę pracy u sprawdzo-
nych pracodawców, opiekę podczas 
trwania kontraktu. CV na adres opie-
ka@lsj.pl z dopiskiem „imię, nazwisko 
– pielęgniarka/pielęgniarz, Szwajcaria” 
Kontakt: LSJ Agencja Pracy (nr licencji: 
4440). Więcej ofert pracy na www.lsj.pl

PIELĘGNIARKA - WIELKA BRYTANIA. 
Interesujące oferty pracy dla pielęgnia-
rek w różnych rejonach Wielkiej Bryta-
nii. Zarobki: 11-20 funtów na godzinę ( 
z PIN) . Praca w domach opieki i szpi-
talach. Pomagamy w uzyskaniu nume-
ru PIN. Kontakt: LSJ , LIC. 4440, mail: 
opieka@lsj.pl, www.lsj.pl, tel. +48 
509 834 203

OPIEKUNKA/OPIEKUN, WIELKA 
BRYTANIA. Praca dla opiekunów osób 
starszych (care assistants) lub osób o 
ograniczonej samodzielności (support 
worker). Lokalizacja: Dorset, Kent, 
South Gloucestershire, Northampton, 
Midlands, Suffolk. Wynagrodzenie w 
wysokości 6.39 GBP/godzinę brutto. 
Wymagania: dobra znajomość j. an-
gielskiego, chęć podjęcia pracy na mi-
nimum 1 rok, bardzo dobre rozumienie 
roli opiekuna, doświadczenie zawodowe 
w opiece nad osobą starszą lub niepeł-
nosprawną intelektualnie mile widziane. 
CV na adres opieka@lsj.pl z dopiskiem 
„imię, nazwisko – opiekun/ka” Kontakt: 
LSJ Agencja Pracy (nr licencji: 4440).

HOLANDIA. Larex poszukuje PROGRA-
MISTÓW CNC. Kontakt: Tel.PL:+48 
(0)91- 885 68 72 - Informacja w ję-
zyku polskim w poniedziałek, wtorek i 
czwartek, www.larex.eu, praca@larex.
nl
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Jeśli chcesz porozmawiać, dowiedzieć 
się wszystkiego na temat ofert pracy 

oraz samego wyjazdu do UK zadzwoń 
bądź napisz sms na numer

(Joanna Wiechno)
- oddzwonimy tego samego dnia!!! 

Można kontaktować się także drogą 
mailową na adres

jwiechno@prestige-recruitment.com

0044 79 58 584 416

Posiadamy stałe oferty pracy dla

RZEŹNIKÓW/UBOJOWCÓW
WIEPRZOWYCH

przez cały rok.

JESTEŚMY NA RYNKU PRACY
OD PONAD 20 LAT,

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ!!!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami.

• Posiadamy ciekawe oferty pracy przy trybowaniu wieprzowiny,
   gwarantujemy dużą ilość godzin pracy w tygodniu, wysokie stawki
   godzinowe- do L9/h oraz dobrze płatne nadgodziny – nawet do
   ok £.12/h, 28 dni płatnego urlopu!!!
• Zapewniamy opiekę konsultantów podczas trwania kontraktu,
   nie wymagamy znajomości języka angielskiego.
• Jako firma oferujemy atrakcyjne bonusy, pomagamy w stawianiu
   pierwszych kroków w Anglii, przed wyjazdem dostarczamy komplet
   dokumentów.
• Gwarantujemy profesjonalną obsługę oraz rzetelne rozliczanie
   z godzin podczas wypłat.

Zatrudnimy na czas
nieokreślony!

Malarzy / Lakierników,
Monterów płyt gipsowych,

Monterów izolacji termicznych,
Spawaczy (E, MAG, TIG, MIG),

Ślusarzy,
Monterów konstrukcji stalowych,

Elektryków, Elektroników,
Mechaników urządeń sanitarnych

i grzewczych,
Techników klimatyzacji,

Tokarzy, Frezerów,
Techników, Inzynierów!

Wymagana znajomość
j. niemieckiego,

prawo jazdy oraz samochód.

Wzbudziliśmy Państwa
zainteresowanie?

Kontakt w języku polskim:
Tel.: 0049 521 7725542
Fax: 0049 521 7725541
Kom.: 0049 170 5789355
E-mail: info@jit-web.de
Internet: www.jit-web.de

j.i.t. GmbH, Hellingstraße 20a,
D-33609 Bielefeld

Czekamy na Państwa zgłoszenie!

Stawki godzinowe zgodne z taryfą.
Zarobki od 1500 do 2000 EUR netto
(koszty podróży, zakwaterowania,

dojazdów do pracy. itp.)
Płatne: urlopy, dni świąteczne,

nadgodziny!
Dodatki: zmianowe, urlopowe,

świąteczne!
Pomoc w znalezieniu

zakwaterowania!

Obecnie poszukujemy:
Rzeźnik/Wykrawacz/Ubojowiec
stawka zależna od doświadczenia

Pracownik Recyklingu
segregacja surowców wtórnych

Pracownik Produkcji
obróbka szkła, doświadczenie przy produkcji okien

Team Leader wymagany język angielski
oraz doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu ludźmi

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie powyższych pozycji prosimy o kontakt z Danielem:
e-mail: jobs@csarecruitment.co.uk

tel: 0044 1554 745130

SZWECJA
NORWEGIA

LSJ Agencja Pracy, lic. 4440
tel. 91 814 5257 lub 91 814 5256 

www.lsj.pl

Prosimy o przesłanie CV na adres: 
fabryki@lsj.pl podając w temacie 
wiadomości : IMIĘ i NAZWISKO, 

RZEŹNIK SKANDYNAWIA.

WYMAGANIA:
minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na 

stanowisku wykrawacza wołowiny lub baraniny,
znajomość języka angielskiego – dodatkowy atut.

ZAPEWNIAMY:
wysokie zarobki – od 17 do 23 EUR/h brutto,

zakwaterowanie zapewnianie przez pracodawcę
– odpłatne przez pracownika.

Praca dla 

WYKRAWACZY
WOŁOWYCH/

BARANICH
UBOJOWCÓW

BYDŁA/ TRZODY/
BARANÓW
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Private Care 24 poszukuje osób  
zainteresowanych pracą jako:

Opiekun/ka Osób Starszych  
w Niemczech
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Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na bezpłatną infolinię: 00 800 441 1637,
badź o przesłanie cv  na adres:  ania@europeople.co.uk

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w pracy na gospodarstwach rolnych np.: 
umiejętności dojenia mechanicznego, obsługi maszyn rolniczych, aktualnego prawa jazdy 
oraz chęci do pracy na farmach w Wielkiej Brytanii.

Agencja pośrednictwa pracy EUROPEOPLE 
poszukuje osób na stanowiska:

PRACOWNICY FARM MLECZNYCH
PRACOWNICY FARM MIĘSNYCH
PRACOWNICY FARM OWCZYCH
TRAKTORZYŚCI
PRACOWNICY FARM DROBIU

Więcej informacji na stronie: www.europeople.co.uk

z kilkuletnim doświadczeniem oraz dobrą znajomością j. angielskiego

Oferujemy nową stronę internetową Europeople workbook.
Praca sezonowa dla studentów i nie tylko. Łatwo i bezpłatnie
zostaw swoje dane na  poniższym linku: www.europeoplesworkbook.co.uk
a następnie  czekaj na telefon od pracodawcy. Bez wychodzenia z domu 
możesz mieć pracę za granicą! ZAPRASZAMY

NOWOŚĆ W EUROPEOPLE 2012!

LEGALNA PRACA!
Obecnie poszukujemy do pracy w   NORWEGII:

ELEKTRYK WYSOKICH NAPIĘĆ

WYMAGAMY

ZADANIA

•  wyksztalcenie jako elektryk
•  5 lat udokumentowanego doświadczenia w pracy
    jako elektryk przy wysokich napięciach
•  SEP powyżej 1 kV
•  gotowość do udziału w bezpłatnym kursie j.norweskiego
   przed wyjazdem

CV z ref. EWN/4/PiZ na mail:
aleksandra.guga@adecco.com

•  prace naziemne
•  skręcanie słupów kratowych
•  łączenie kabli na słupach

NIEMCY
SZWAJCARIA

LSJ Agencja Pracy, lic. 4440
tel.509 834 203, 505 059 044

www.lsj.pl

CV w języku niemieckim
prosimy przesyłać na adres:

opieka@lsj.pl

Oferty pracy w domach opieki
oraz szpitalach.

Atrakcyjne zarobki.

Praca dla 

PIELĘGNIAREK
I PIELĘGNIARZY

InterKadra Sp z o.o. jest licencjonowaną Agencją Pracy Tymczasowej
wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 3372.
Obecnie dla naszych Klientów we Francji poszukujemy
osób zainteresowanych pracą na stanowiskach:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy

praca.francja@interkadra.pl
Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 290 44 20

MURARZ z językiem francuskim – nr ref: MFR/04/PZG

MONTER WENTYLACJI z językiem francuskim – nr ref: WNTFR/04/PZG

ELEKTRYK-HYDRAULIK z językiem francuskim – nr ref: ELEHYD/04/PZG

STOLARZ z językiem francuskim – nr ref: STO/04/PZG

MALARZ/MONTER WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH – nr ref: MWYK/04/PZG

SPRZEDAWCA/KIEROWCA B+E z językiem francuskim – nr ref: PMG/04/PZG

CIEŚLA z językiem francuskim – nr ref: SECZ/04/PZG

Niemcy
Pracownik Restauracji Fast Food

▪ roczne umowy o pracę
▪ ok. 1300 EURO miesięcznie 
▪ korzystne zakwaterowanie
▪ wymagana znajomość j. niemieckiego

kontakt@flex-base.com  •  +48 91 884 6040
www.flex-base.com

KURS
PARAGRAF 46C

DLA MONTERÓW 
RUSZTOWAŃ

Więcej informacji
LSJ SERVICES ul. Celna 1, 

Szczecin
lub pod numerem telefonu 

091-813-09-06 lub 
506045052 

e-mail: kursy@lsj.pl
www.paragraf46.pl

kurs bezpieczeństwa pracy na 
wysokościach powyżej 5 m

wg. norm norweskich

Prowadzimy kursy  w j. polskim,
w każdym miesiącu dostosowujemy

daty kursów do zjazdów z rotacji.
MOŻLIWOŚĆ SFINANSOWANIA

KURSU PRZEZ PUP-Y.
MECHANICY
BLACHARZE
LAKIERNICY

Norwegia

Kontakt: LSJ , lic. 4440,
CV prosimy przesyłać na adres: 

mechanik@lsj.pl w temacie wpisując 
mechanik/blacharz/lakiernik - Norwegia

mile widziane doświadczenie
w autoryzowanym serwisie

Wymagania: 5 lat doświadczenia w zawodzie, 
komunikatywna znajomość języka angielskiego lub 

norweskiego, znajomość diagnostyki komputerowej. 
Wynagrodzenie od 180 NOK/h. Kontrakt - 20 miesięcy 

z możliwością przedłużenia. SPOTKANIE Z PRACODAWCĄ
NA POCZĄTKU GRUDNIA, SZCZECIN.
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Agencja pośrednictwa pracy Time Personale Sp. z o.o. (nr. certyfikatu 1235) poszukuje
wykwalifikowanych pracowników dla Time Personale Cypr oraz TPE Engineering na stanowisko:

Time Personale Cypr i TPE 
Engineering są firmami cy-
pryjskimi pracującymi w róż-
nych krajach na kontraktach 
„fix price” oraz wynajmują-
cymi siłę roboczą głównie 
dla klientów przemysłowych.

Time Personale jest firmą 
rekrutującą zlokalizowaną 
w Gdańsku i w Szczecinie po-
siadającą kontrakt wyłącznie 
z TPC i TPE do wyszukiwania 
doświadczonego personelu 
w Polsce i innych krajach.

Firmy są stabilne ekonomicz-
nie oraz certyfikowane przez 
DNV.

TPC i TPE oferuje swoim pracownikom interesującą pracę na rynkach międzynarodowych stwarzającą
możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Zapewniają konkurencyjne warunki oraz opiekę społeczną.
Mile widziana znajomość języka angielskiego lub norweskiego. 

Time Personale Sp. z o.o.,
Wały Piastowskie 1/915, 80-958 Gdańsk

telefon 58 301 28 04, 46  •  biuro@timepersonale.pl
biuro lokalne w Szczecinie,

70-234 Szczecin, ul. Potulicka 36
telefon 91 471 39 99

www.timepersonale.pl
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