OFERTA PRACY - NIEMCY
Krajowy nr ref: 10000-1172072654-S

Lublin, 01.02.2020

Stanowisko:

MONTER MEBLI KUCHENNYCH

Kod ISCO:
Opis stanowiska/ zakres
obowiązków:

8219
Dostawa i montaż wszystkich rodzajów mebli kuchennych
Układanie blatów (drewno i ewentualnie kamień lub ceramika)
Przyłącza elektryczne i wodne
Ok. 100
Niemcy

Liczba etatów:
Miejsce zatrudnienia – kraj:

Status:
Nazwa:
Adres:
Kraj:
Telefon (z kodem kraju):
Fax:
Adres e-mail:
Strona internetowa:
Krótki opis działalności
gospodarczej:

Lokalizacja:
Powód oddelegowania
pracownika:
Nazwa firmy:
Kraj:

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
pracodawca
Headquarters XXXLutz Germany
XLDP Habndels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Str. 59
97084 Wurzburg,
Niemcy
+49 174 337 69 95
+49 89 5105 6607 041
jtv@xxxlutz.de
https://pr.xxxlutz.de/daten-fakten/
Grupa firm XXXLutz prowadzi ponad 260 sklepów meblowych w 11 krajach
europejskich i zatrudnia ponad 22 000 osób.
MIEJSCE PRACY
Różne lokalizacje na terenie całego kraju, w zależności od sklepu i miejsca
zamieszkania klienta
Dostawa i montaż mebli u klientów, w zależności od miejsca ich
zamieszkania
XXXLutz
Niemcy

WYMAGANIA
Wykształcenie:
Wykształcenie i doświadczenie w zawodach: monter kuchni, stolarz, monter
mebli przemysłowych,
Doświadczenie zawodowe: Min. 2 lata doświadczenia przy montażu mebli kuchennych
Doświadczenie w pracy z narzędziami do obróbki drewna
Znajomość języków:

Uprawnienia/ dyplomy/
dokumenty

- Język niemiecki lub angielski na poziomie umożliwiającym kontakt z
pracodawcą i klientem (klienci oczekują zwłaszcza znajomości potocznego
języka niemieckiego)
- Prawo jazdy kat. B

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób

- Własny samochód mile widziany (będzie dodatkowym atutem)
Inne istotne wymagania:

Gotowość do samodzielnej pracy
Rzetelność i kunszt rzemieślniczy
Wytrzymałość fizyczna
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA

Wysokość pensji brutto:
Wysokość pensji netto:
Dodatkowe świadczenia:

Nazwa firmy, z którą zostanie
podpisana umowa:
Rodzaj umowy:
Wymiar czasu pracy:
Czas trwania umowy:

2 200 – 3 150 euro brutto/miesiąc ((wynagrodzenie uzależnione od
umiejętności i doświadczenia)
1 500 – 2 000 euro netto/miesiąc
- po przejściu okresu próbnego pracodawca ofertuje bezpłatne
szkolenie na zawodowego kierowcę (kwalifikacje zgodne z
rozporządzeniem UE) oraz finansuje kurs prawa jazdy kat C1/E
- pracodawca zapewnia tanie zakwaterowanie na czas okresu
próbnego, pomoc w znalezieniu zakwaterowania
- w zależności od lokalizacji – nieodpłatna woda i dodatek do
wyżywienia
- niemieckie ubezpieczenie społeczne
-program pracowniczy (bezpłatne ubezpieczenie i pakiety
profilaktyczne) od 13 miesiąca zatrudnienia
- pomoc w załatwieniu formalności w urzędach
- bezpłatna odzież robocza
- kursy językowe i bezpłatne szkolenia
XXXLutz

Liczba godzin tygodniowo:

Umowa o pracę
Pełny wymiar czasu pracy
na czas nieokreślony, poprzedzona 6-miesięcznym okresem
próbnym
40

Zmiany i praca w dni wolne:

możliwa praca w soboty

Data rozpoczęcia:

Jak najszybciej – do uzgodnienia z pracodawcą

Inne informacje:

Możliwość ubiegania się o zwrot kosztów związanych z
przeprowadzką w ramach programów Twoja Pierwsza Praca z Eures
lub Reactivate (tylko dla obywateli UE) – informacji nt temat udziela
niemiecki urząd pracy

Wymagane dokumenty
Do kogo należy wysłać
dokumenty:

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
CV w j. niemieckim lub angielskim + kopia prawa jazdy kat. B
W tytule wiadomości należy podać numer ref. NSB – 190902 - BAU
Niemiecki doradca Eures i do wiadomości (CC) pracodawcy oraz
polskiego doradcy Eures

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób

Gdzie należy wysłać
dokumenty:
Dane teleadresowe doradcy
EURES lub przedstawiciela
pracodawcy:

ZAV-IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de
CC: JTV@xxxlgroup.com (pracodawca – Matthäus Schörkmeier)
CC: jolanta.tkaczyk@wup.lublin.pl
Niemiecki doradca Eures:
Sarah Paβfeld
Tel.: +49 421 178 12 34
Osterholzer Heerstraβe 69
28307 Bremen, Niemcy
DODATKOWE INFORMACJE

Pracodawca planuje przyjechać do Lublina na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w dniach 31
marca – 1 kwietnia 2020 r. O dokładnym miejscu i terminie rozmów zainteresowane osoby zostaną
poinformowane telefonicznie.

Termin przedkładania podań o pracę

WAŻNOŚĆ
31.03.2020

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
UWAGA:
1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie
roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju
zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju
zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.
2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy
zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES
nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi
przez potencjalnego pracodawcę.
3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby
poszukujące pracy.

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób

