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bezpiecznej i dobrze płatnej pracy w

branży informatycznej (IT)
na niemieckim rynku pracy
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Kontakt z nami
Chcemy poznać Państwa życzenia
i kwalifikacje

Szukają Państwo pracy
w Niemczech?

Chcą Państwo pracować w Niemczech, ale nie wiedzą jak
znaleźć odpowiednią posadę? Nie mają Państwo wiedzy jak
się o nią starać, ani jak się żyje i pracuje w Niemczech?

W takim razie jesteśmy dla Państwa
idealnym partnerem!

W rozmowie telefonicznej lub przez Skype-a mają
Państwo możliwość dokładnego opisu poszukiwanej
posady. Mogą Państwo również zadawać w tej
rozmowie pytania na temat życia i pracy na terenie
Niemiec.

Nasze usługi dla szukających pracy
Naszym celem jest zapewnienie Państwu łatwego
startu w karierę zawodową w branży IT w
Niemczech. W tym celu nie tylko pomożemy
Państwu znaleźć odpowiednią i stabilną pracę.
Również zadbamy o Państwa komfort oraz
zadowolenie zawodowe i prywatne.

Mogą Państwo ubiegać się o pracę
z własnej inicjatywy lub zgłosić się
do konkretnej oferty. Aktualne
oferty pracy można znaleźć na
naszej stronie internetowej: jobhero.eu
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Idealne stanowisko

Państwa Profil Kandydata

Kiedy wypełnią Państwo formularz
zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej,
wyszukamy oferty pracy pasujące do
Państwa kwalifikacji.

Kiedy składają Państwo podanie o konkretną ofertę
pracy, my przedstawiamy Państwa profil odpowiedniej
firmie. W przypadku aplikowania z własnej inicjatywy,
wyszukujemy dla Państwa oferty znajdujące się w
naszej bazie danych, by znaleźć te odpowiednią.

Rekrutacja i Zatrudnienie

Uwaga: Oferty widoczne na naszej stronie
internetowej to tylko mała część naszej bazy
danych.

Jak tylko znajdziemy odpowiednią dla Państwa ofertę
pracy w Niemczech, przedstawimy Państwa dokumenty
danej firmie, aby zaznajomiła się z Państwa
kwalifikacjami, oraz zdecydowała o
dalszej współpracy.

Poznaj nowe miejsce pracy

Pierwsza rozmowa między Państwem a niemiecką
firmą IT może odbywać się przez telefon, Skype lub
w firmie.

Zatrudnienie i umowa o pracę

Jest to najważniejszy krok w Państwa karierze: umowa o pracę.
Kiedy przedsiębiorstwo IT i Państwo dojdziecie do
porozumienia, będą mogli Państwo podpisać umowę o pracę.
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Przygotowanie już od początku

Doradztwo i przygotowania

Przygotujemy Państwa
wyjazd i ułatwimy integrację
z nowym pracodawcą!

Od podstaw przygotowujemy Państwa do objęcia
nowej posady i pozostajemy dyspozycyjni do
ontaktu w ramach szkolenia online oraz
internetowych dyżurów.

Szkolenie językowe i międzykulturowe

Przed wyjazdem do Niemiec, by podjąć pracę w
nowym miejscu, pomożemy Państwu w
przygotowaniach:

Jeżeli chcielibyście Państwo poprawić swoją znajomość
języków obcych przed lub po rozpoczęciem pracy,
pomożemy Państwu znaleźć odpowiedniego dostawcę
kursów.

• Wstępnym planowaniu podróży
• Poszukiwaniu mieszkania
• Wyborze mentora w firmie

Pomagamy Państwu w:
• Znalezieniu odpowiednich kursów językowych
• Organizacji kursów stacjonarnych lub internetowych
• Sprawdzeniu możliwych środków dofinansowania

Dodatkowo otrzymają Państwo wyczerpujące
informacje na temat życia i pracy w Niemczech.
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Załatwienie koniecznych
formalności i zadań
W celu zapewnienia dla Państwa sprawnego
startu nowej pracy na niemieckim rynku,
wspieramy w wielu dalszych kwestiach:
• Rejestracja w lokalnym urzędzie
• Wniosek o numer ubezpieczenia emerytalnego
• Rejestracja ubezpieczenia
zdrowotnego
• Otwarcie konta bankowego
• Wniosek o zasiłek na dziecko
• Inne procedury administracyjne
• Uznanie kwalifikacji zawodowych
(nostryfikacja)

Aby odpowiednio rozpocząć

Chcą Państwo kupić niemiecki telefon komórkowy, połączenie z
Internetem lub samochód?
To rzeczywiście jest bardzo łatwe, ale może być wyzwaniem w obcym
kraju. Dlatego dajemy Państwu wiele porad na temat codziennych
czynności takich jak zakupy, sprawy medyczne, rozrywka itd.

Państwa niezawodny partner
na niemieckim rynku informatycznym (IT)

Mentor szybko pomoże Państwu odnaleźć się
w nowej firmie w Niemczech. W takiej formie
zaaklimatyzowanie się przebiega bardzo łatwo
i przyjemnie.

Nasze usługi są dla Państwa
bezpłatne. Nie ma żadnych
ukrytych kosztów.

Pierwsze kroki w Niemczech

Zwłaszcza pierwsza wizyta w nieznanym miejscu nie zawsze
jest łatwa, ale przez cały czas wspieramy Państwa dzięki
naszemu wieloletniemu doświadczeniu.

Wprowadzenie i integracja w
nowej pracy

W trakcie kontakt ze stałym doradcą

W wypadku zainteresowania obu stron,
organizujemy rozmowę kwalifikacyjną
na miejscu, w Niemczech.

Niezobowiązująca konsultacja: +48 (22) 307 2985
Więcej informacji: www.jobhero.eu
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Jak tylko Państwo zaaklimatyzują się
w nowym miejscu, zaczyna się życie
codzienne. Jednak nasze doświadczenie
pokazuje, że nawet po kilku miesiącach,
mogą pojawić się pytania.

Również po procesie pośrednictwa
zapewniamy Państwu stały kontakt z osobą
kontaktową mówiącą w języku polskim, u
której mogą Państwo zaczerpnąć informacji
w trakcie pobytu w Niemczech.

