INFORMÁCIA O
PONUKE ZAHRANIČNÉHO ZAMESTNÁVATEĽA
PRE ROK 2017
Tel: 0902220825
032/7430773

Zahraničný zamestnávateľ zo Spolkovej republiky Nemecko má záujem o prázdninovú prácu študentov vysokých škôl zo Slovenskej republiky v potravinárskom
priemysle, pri spracovaní a triedení polotovarov z hydiny na automatizovanej linke.
Druh práce: triedenie polotovarov , výroba polotovarov, balenie , paletizácia, váženie,
grilovanie za studena a.i.
Fabrika má modernú technológiu spracovania. Prácu úspešne vykonali už desiatky
slovenských študentov, ktorí majú u zamestnávateľa dobrú povesť.
Práca je vhodná pre zdravých chlapcov i dievčatá.
Výhody:

- možnosť cestovať po Nemecku počas voľna,
- možnosť zakúpenia polotovarov z hydiny od zamestnávateľa
za výhodnú cenu,
- možnosť varenia na hoteli v kuchynkách,
- zdravotná starostlivosť : všeobecný lekár a zubár,
- možnosť zdokonaliť sa v nemeckom jazyku,
- oddych: futbalové, volejbalové ihrisko, plážové jazero.

Ubytovanie: -

hotelového typu v 3 lôžkových izbách so sprchou, WC,
cena ubytovania je 7 EUR/noc.

Doprava: do práce a z práce denne zabezpečuje zamestnávateľ.
Doprava do SRN spoločne autobusom z Trenčína.
Zárobok : mesačná hrubá mzda je od 1 486.- EUR až 1 557.- EUR.
Študenti sú oslobodení v SRN od platenia dane z príjmov. Dôchodkové a zdravotné
poistenie sa platí podľa právnych predpisov platných v SRN a odvádza ho zamestnávateľ.
Pracovný čas : 8 hodín , prestávky 2x 15 min.
Turnusy : Júl- September 2017. Čas pobytu max. 12 týždňov.
Miesto práce : Brenz – SRN.
Príprava prihlásených študentov: Študenti si pripravia podklady podľa poučenia ,
ktoré bude zabezpečené v SR. Prihlásiť sa do zoznamu záujemcov môžu študenti VŠ
zo SR v období 02/2017 až 04/2017 u organizátora. Počet miest pre rok 2017 je 40
miest. Po naplnení počtu bude zoznam záujemcov uzavretý. Prihlásení študenti pokračujú podľa postupu podávania a vybavovania žiadosti a odo dňa prihlásenia do zoznamu záujemcov sú považovaní za záujemcov s predbežnou dohodou. Po vybavení
dokladov náhrada za iného študenta nie je možná.

Záujemca:
O brigádu v SRN sa môžu uchádzať študenti VŠ, univerzít zo SR, ktorí majú štátnu
príslušnosť SR a ďalej:
- doložia doklady potrebné pre nemecké úrady,
- preukážu lekársku prehliadka o zdravotnej spôsobilosti,
- preukážu osobné doklady, príp. doklad o výkone brigády v minulosti,
v záujme možného mzdového zvýhodnenia,
- podajú žiadosť o osobnú prepravu.
Miesto odchodu do SRN je z Trenčína. Termín odchodu oznámi organizátor podľa
turnusu.
Prihlášky

:

0902 220 825

a

Tel: 032 7430 773 : Uhliar

