
PRACA w NIEMCZECH dla kobiet i mężczyzn
Wyjazdy w każdy piątek!

ETS jest Agencją Pracy 
z dużym doświadcze-
niem. Od 2004 roku, 
współpracujemy z pra-
codawcami na terenie 
całych Niemiec. Oferu-
jemy zatrudnienie za-
równo dla pracowników 
niewykwalifikowanych, 
bez znajomości języka 
niemieckiego, oraz dla 
osób z dużym doświad-
czeniem zawodowym 
z szerokimi kompeten-
cjami i umiejętnościa-
mi. W sezonach waka-
cyjnych, zatrudnienie 
znajdą za naszym 
pośrednictwem także 
studenci, chcący doro-
bić na dalszą edukację.

 W naszym oddziale za-
łatwią Państwo wszelkie 
formalności związane z za-
trudnieniem oraz otrzymają 

Państwo bardzo szczegółowe 
informacje odnośnie samej 
formy i warunków zatrud-
nienia. Wszystkim naszym 
pracownikom zapewniamy 
przejazd komfortowym au-
tokarem na trasie Polska 
– Niemcy, zakwaterowanie 
w hotelach pracowniczych, 
elastyczny czas trwania 
umowy o pracę, w zależności 
od potrzeb i oczekiwań pra-
cownika a także pełen pa-
kiet ubezpieczeń. Po każdym 
przepracowanym tygodniu, 
możliwe są do otrzymania 
zaliczki.
 W 2018 roku pracę w 
Niemczech, za pośred-
nictwem naszej Agen-
cji rozpoczęło ok 4000 
osób, co powoduje że 
jesteśmy jedną z naj-
prężniej działających 
Agencji w regionie. 
Zgłaszającym się do nas 
kandydatom zapew-
niamy dobrze płatną 
i w pełni legalną pracę, 
w oparciu o niemiecką 
umowę o pracę.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej 
www.ets-praca.pl oraz biura:

ul. Mickiewicza 20 pok. 3
47–400 Racibórz

tel.: 32 414 94 47, 691 515 230

„Obecnie prowadzimy rekrutację cią-
głą na stanowiska pracy głównie w 
branże recyklingu. Jest to zarówno 
praca przy taśmie, jak i praca fizyczna 
wymagająca trochę więcej sprawności 
fizycznej. Myślę że to co nas wyróżnia 
to fakt że nie jest wymagana znajomość 
języka niemieckiego, dzięki czemu 

praktycznie dla każdego zaintereso-
wanego jesteśmy w stanie znaleźć 
odpowiednie stanowisko pracy. Dla 
osób dbających na stałe o kondycję fi-
zyczną, mamy również coś ciekawego 
–praca na magazynie firmy kurierskiej. 
Darmowa siłownia gwarantowana”  
– mówi pracownik firmy ETS
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