
 
Agencje pracy powstają 
i upadają. Euro Labora 
działa od lat i ma się 
świetnie. Wszystko dzię-
ki kontaktom z wiary-
godnymi partnerami w 
Austrii oraz Niemczech, 
a także opieką nad pra-
cownikami, którzy nigdy 
nie zostają pozostawie-
ni sami sobie. 

	 Jesteśmy	agencją	pracy	sku-
piającą	się	na	dwóch	rynkach	
niemieckojęzycznych	 –	 au-
striackim	 oraz	 niemieckim.	
Skupiamy	 się	 na	 zawodach	
technicznych	–	cieślach,	elek-
trykach,	monterach	instalacji	
c.o.,	 monterach	 instalacji	 p–
poż.,	murarzach,	operatorach	
maszyn	cnc,	operatorach	żura-
wia	wieżowego,	pomocnikach	
budowlanych,	 spawaczach,	

 Mamy	to,	czego	nie	mają	
inne	 agencje,	 czyli	 opiekę	
nad	pracownikiem.	To	jest	
bardzo	 ważne.	 Właśnie	
dzięki	temu	zbudowaliśmy	
w	ciągu	ośmiu	lat	grupę	ty-
siąca	pracowników,	którzy	
co	roku	z	nami	pracują.	Ci	
ludzie	nie	rezygnują	z	nas	
dlatego,	 że	 dbamy	 o	 nich	
24	godziny	na	dobę	przez	
cały	 rok.	 Moi	 pracownicy	
tu	w	Polsce,	są	dostępni	dla	
tych,	 którzy	 są	 zagranicą.	
Doceniam	ich	pracę,	mam	
do	 nich	 zaufanie,	 dobrze	
ich	 wynagradzam,	 dzięki	
czemu	 nasz	 team	 się	 nie	
zmienia.	
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AUSTRIA: hydraulik, elektryk, cieśla szalunkowy, cieśla dachowy, ope-
rator żurawia, murarz, monter wentylacji, spawacz wszelkich metod, ślusarz, 
stolarz, malarz i wiele innych

NIEMCY: mechanik samochodowy, mechanik maszyn, operator maszyn kon-
wencjonalnych, operator maszyn CNC, spawacz, ślusarz, pakowacz, magazy-
nier, komisjoner, operator wózka widłowego, monter fasad

ślusarzach,	 szalunkowych,	
zbrojarzach.
	 Jeśli	 chodzi	 o	 Austrię,	 to	
specjalizujemy	 się	 w	 pośred-
nictwie	 pracy	 w	 branży	 bu-
dowlanej,	naszymi	partnerami	
na	rynku	niemieckim	są	firmy	
zatrudniające	 w	 zawodach	
technicznych.
	 W	tym	miejscu	warto	zazna-
czyć,	 że	 niedobór	 fachowców	
na	tych	rynkach	jest	tak	duży,	
że	 znajomość	 języka	 niemiec-
kiego	 nie	 jest	 warunkiem	 ko-
niecznym	do	otrzymania	pracy	
na	 atrakcyjnych	 warunkach.	
Tak	naprawdę	wystarczą	 chę-
ci.	Jeśli	zgłasza	się	do	nas	osoba	
chętna	do	pracy,	my	jej	tę	pracę	
znajdziemy.	Tym	bardziej	 jeśli	
jest	mechanikiem	czy	operato-
rem	maszyn	cnc.	Jeśli	wysyłamy	
do	pracy	w	budownictwie	3–4	
cieśli	w	 jednym	samochodzie,	
to	 wystarczy,	 że	 jeden	 z	 nich	
będzie	 mówił	 po	 niemiecku.	
Niemcy	są	pod	tym	względem	

jeszcze	bardziej	liberalni	–	ich	
sytuacja	 demograficzno–go-
spodarcza	jest	na	tyle	trudna,	że	
znajomość	języka	odgrywa	co-
raz	mniejszą	rolę.	Tym	bardziej,	
że	w	każdej	niemieckiej	firmie	
pracują	 Polacy.	Najważniejsze	
są	umiejętności	i	kwalifikacje.
	 Nigdy	 nie	 pozostawiamy	
naszych	 pracowników	 sa-
mych	 sobie.	 Jesteśmy	 z	 nimi	
w	 ciągłym	 kontakcie,	 roz-
wiązujemy	 problemy,	 które	
napotykają,	pomagamy	w	tłu-
maczeniu	pism	czy	po	prostu	
z	nimi	rozmawiamy,	gdy	mają	

Euro Labora Sp.J.
Racibórz, Plac Wolności 1
32 417 20 56, 533 550 034
535 655 034, 502 693 712

www.euro–labora.com
praca@euro–labora.com

fb/praca.EuroLabora
instagram.com/eurolabora

taką	potrzebę.	Dzięki	temu	nie	
mamy	wielkiej	rotacji	–	zależy	
nam	na	tym,	żeby	ludzie,	któ-
rzy	zaczęli	z	nami	współpracę,	
zostali	z	nami	na	lata.	To	wła-
śnie	dzięki	temu	w	ciągu	kilku	
lat	 udało	 nam	 się	 zbudować	
ogromny	 zespół	 tysiąca	 pra-
cowników,	którzy	wyjeżdżają	
razem	z	nami	do	pracy	w	Au-
strii	oraz	Niemczech.

Pracownicy biura Euro Labora w Raciborzu


