
Agencja Pracy Fach Work powstała w 2014 roku. Prowadzimy 
usługi pośrednictwa, ściśle współpracując z firmą Art-Bau GmbH, 
która jest liderem na niemieckim rynku w branży budowlanej.

 Warto podjąć zatrudnie-
nie za naszym pośred-
nictwem, ponieważ 
oferujemy za-
trudnienie bez-
pośrednio u 
niemieckiego 
pracodawcy 
w oparciu o 
umowę o pra-
cę, w pełnym 
wymiarze go-
dzin z atrakcyjną 
stawką budowla-
ną. Przez cały okres 
zatrudnienia, służymy pra-
cownikom pomocą w relacjach z 
pracodawcą i zapewniamy wspar-
cie naszych polskich konsultantów 
w razie potrzeby.
 Nasi pracownicy otrzymują pełen 
pakiet świadczeń socjalnych i zdro-

wotnych – niemieckie 
ubezpieczenie, w tym 

także możliwość 
ubezpieczenia 

rodziny, Kin-
dergeld. Dla 
pracowników 
przewidzia-
ne są również 
bonusy – pod-

wyższenie wy-
n a g r o d z e n i a 

wraz z rozwojem 
kwalifikacji, prawo 

do płatnego urlopu lub 
wypłaty ekwiwalentu za jego 

niewykorzystanie (SOKA BAU). Każ-
dy pracownik zatrudniony w Firmie 
Art-Bau za polecenie znajomego (i 
przepracowanie przez niego 1 mie-
siąca) otrzyma bonus w wysokości 
250 EURO!

 Bardzo dużą uwagę zwracamy na 
zapewnienie dobrych warunków dla 
naszych pracowników, tak aby mogli 
czuć się maksymalnie bezpiecznie 
pracując za granicą. Dlatego zapew-
niamy zakwaterowanie zorganizowa-
ne przez pracodawcę – blisko miejsca 
pracy, które jest opłacone przez cały 
okres zatrudnienia, również w week-
endy oraz możliwość regularnych 
zjazdów do Polski. W zależności od 
potrzeb oferujemy również samo-
chód służbowy, ubranie i narzędzia 
robocze. I co najważniejsze – gwaran-
tujemy cotygodniowe zaliczki i punk-
tualne wypłacanie wynagrodzenia.
 Rekrutujemy fachowców branży 
budowlanej: ociepleniowiec, malarz, 
murarz, cieśla szalunkowy, betoniarz, 
pracownik ziemny i drogowy, opera-
tor maszyn budowlanych.
 Na bieżąco, przez cały rok prowa-
dzona jest rekrutacja w wyżej wymie-
nionych zawodach.
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