
Kształcenie 
zawodowe w 
Niemczech? 
Rozpoczęcie nauki 1 września 2015 r.
Chcemy Państwu zaoferować możliwość kształcenia zawodowego w Niemczech 
w Saksonii w przedsiębiorstwach o zasięgu światowym.

Na zlecenie saksońskich firm wspieramy Państwo  poprzez profesjonalnego doradcę
	w procesie naboru do szkoły 
	w kwestiach, jak mieszkanie, szkoła i integracja w trakcie i po zakończeniu nauki 

w zawodach wg niemieckich modeli edukacji zawodowej, tzw. systemu 
dualnego (wybrane zawody):
	Mechatronik
	Mechanik narzędziowy / specjalność formy wtryskowe
	Mechanik procesowy techniki tworzyw sztucznych i kauczuku
	Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
	Operator maszyn i urządzeń w przemyśle
	Kucharz
	Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
 
Oferujemy Państwu następującą perspektywę:
	certyfikat językowy na poziomie B1 (kurs przygotowujący przed wyjazdem)
	kontynuacja kursu języka niemieckiego w Niemczech
	świadczenia pokrywające koszty życia i utrzymania w trakcie odbywania praktyki zawodo-

wej (do 6 tygodni) oraz w trakcie nauki zawodu w Niemczech: 818 ,- € miesięcznie
	dodatkowo 500 ,- € (jednorazowo) po podpisaniu umowy 
	pokrycie kosztów podróży do domu 
	kompleksowe wsparcie w trakcie praktyki oraz kształcenia zawodowego przez osobistego, 

polskojęzycznego doradcę, pana Macieja Kosinskiego
Po pomyślnym ukończeniu kształcenia oferujemy Państwu zatrudnienie w firmie, 
w której odbywała się praktyczna nauka zawodu i dalszy rozwój zawodowy.

Wymagania:
	ukończone 18, maksymalnie 27 lat
	ukończone kształcenie (liceum, technikum, licencjat)
	brak (wyuczonego) zawodu
	znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym (poziom A2 lub B1)

Proces rekrutacji
 Osoby zainteresowane, proszone są o kontakt na adres mailowy: 
 maciej.kosinski@bsw-mail.de lub telefonicznie pod numerem tel: +49 351 4250237
 Wymagane dokumenty (możliwie w języku niemieckim):
 	życiorys
	 	przysięgłe tłumaczenie świadectwa ukończenia szkoły
	 	list motywacyjny dla wybranego kierunku kształcenia 
	 	podpisana klauzula o ochronie danych osobowych
	 	kserokopia dowodu osobistego
	 	kserokopia certyfikatu językowego (jeśli Państwo posiadają)
 Do dnia 30 stycznia 2015 r. w formie elektronicznej 

Kontakt i dalsze informacje:
Maciej Kosinski

Rudolf-Walther-Straße 4, 01156 Dresden
e-mail: maciej.kosinski@bsw-mail.de

tel: +49 351 4250237www.bsw-ggmbh.de


