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Wstęp
Niniejsza

publikacja

przeznaczona

jest

dla

wszystkich osób, które szukają pracy, czy też może
pragną podjąć pracę w Niemczech.
Zawiera ona przydatne informacje o rynku pracy w
Niemczech. Informuje również o tym jak skutecznie
szukać pracy, do jakich instytucji należy się w tym
celu zgłosić, jak efektywnie szukać pracy w
Internecie, prasie itp.
Ostatni rozdział publikacji informuje o tym, co
powinien wiedzieć każdy, kto zamierza podjąć
pracę w Niemczech.
Życzymy więc owocnej lektury i powodzenia w
poszukiwaniu wymarzonego stanowiska. Wierzymy,
że ten poradnik przyczyni się do zwiększenia szans
na niemieckim rynku pracy.
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1 Ogólne informacje o rynku pracy
w Niemczech
CZY WIESZ, ŻE …..
1 maja 2011 r. Niemcy otworzyły rynek pracy dla
Polaków. W związku z tym coraz więcej osób szuka
pracy za granicą.
Od tej pory nie trzeba borykać się z różnymi
formalnościami,
znalezienie

które

pracy,

np.

wcześniej
nie

trzeba

utrudniały
posiadać

zezwolenia na pracę i zezwolenia na pobyt

w

Niemczech.
Ponieważ w Niemczech brakuje wykwalifikowanych
pracowników, Polacy mogą w znacznym stopniu
poprawić sytuację gospodarczą tego kraju. Z kolei
mają też szansę na większe zarobki.
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2 Poszukiwane zawody
Jakich pracowników szukają Niemcy?
Są to wykwalifikowani robotnicy np.:
 elektrycy
 elektronicy
 informatycy
 lekarze

-

ginekolodzy,

chirurdzy

anestezjolodzy
 pielęgniarki, pielęgniarze
 rehabilitanci
 fizykoterapeuci
 architekci
 inżynierowie
 murarze
 stolarze
 hydraulicy
 dekarze
 cieśle
 opiekunki do dzieci lub osób starszych
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 rzeźnicy
 kucharze
 piekarze
 cukiernicy
 ślusarze
 rzemieślnicy
 mechanicy samochodowi
 lakiernicy
 spawacze
 przedstawiciele handlowi
 pomoc domowa
 rolnicy
 pracownicy sezonowi np. do zbioru warzyw i
owoców
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Do jakich branż potrzeba pracowników ?
Są to min.:
 budownictwo
 medycyna
 służba zdrowia
 gastronomia
 domy opieki
 hotelarstwo
 rolnictwo
 ogrodnictwo
 sadownictwo
 leśnictwo
 przemysł budowlany
 przemysł elektryczny
 informatyka
 elektronika
 gospodarstwo domowe
 przemysł ciężki
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3 Jak szukać pracy w Niemczech?
Jest kilka możliwości:
Urzędy pracy w Polsce i w Niemczech

EURES

Polskie i niemieckie
agencje pracy

Jak szukać pracy
w Niemczech ?

Internet
Izby Handlowe

Gazety i

czasopisma
Targi pracy
Szukanie pracy na własną rękę
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Od czego zacząć?
Najpierw zastanów się:
 jakiej pracy szukasz: pracy tymczasowej np.
sezonowej, czy pracy stałej, na pół etatu, na
pełny etat itp.
 w jakim zawodzie szukasz pracy – czy jest to
praca do wykonywania której posiadasz
odpowiednie
uprawnienia

kwalifikacje?
do

Czy

wykonywania

masz
takiego

zawodu itp.
 w jakiej części Niemiec chciałbyś pracować?
Czy jest to dla Ciebie obojętne?
 czy ważne jest dla Ciebie wynagrodzenie za
wykonywaną pracę?
Odpowiedzi na te pytania ułatwią kolejny etap –
poszukiwanie pracy.
Pracy w Niemczech można szukać w języku
polskim i niemieckim.
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