
POSZUKUJEMY
STUDENTÓW LUB OSÓB
ZE STATUSEM UCZNIA
DO PRACY W NIEMCZECH
NA OKRES WAKACYJNY
W PEŁNYM
WYMIARZE GODZIN
NA STANOWISKU

LISTONOSZ (K/M)

LISTONOSZ-KURIER (K/M)

CO WYRÓŻNIA NASZE ODDZIAŁY:
● Możliwość pracy maksymalnie do 10 h dziennie
● Możliwość pomocy w znalezieniu zakwaterowania
● Możliwość zaliczenia praktyk i stażów

Miejsce pracy: Hesja (okolice Frankfurtu nad Menem), Bawaria (okolice
Freising-Monachium), Badenia-Wirtembergia (okolice Mannheim-
Kaiserslautern), Nadrenia Płn. Westfalia (Warendorf), Dolna Saksonia
(okolice Northeim), Brandenburgia (okolice Berlina), a także czekamy na
odpowiedź z pozostałych landów.

Rodzaj pracy: Fizyczna - niezależnie od pogody i remontów ulic

Czas pracy: 38,5h tyg. (pon – sob, wolny dzień w zależności od rejonu).
Możliwość: pracy 6 dni w tyg. (w zależności od zapotrzebowania) i
wyrabiania nadgodzin (maks. 10h dziennie)

Wymagania:
● ukończone 18 lat oraz niekaralność
● status studenta lub ucznia (także szkoły policealnej)
● komunikatywna znajomość jęz. niemieckiego (B1) - otrzymacie

Państwo słownik zwrotów przydatnych podczas  pracy
● prawo jazdy na rejonach samochodowych

Stawka godzinowa: od 14,34 euro brutto
(plus dodatki regionalne w zależności od miasta)
● Odmawiając wolnego można wypracować ponad 200 godzin w

miesiącu. Po odciągnięciu podatku wychodzi ponad 2 000 - 2 300 euro
netto ~ miesięcznie około 9 000 - 10 500  zł na rękę

● Podczas 3 miesięcy można zarobić około 6 000 - 7 000 euro netto
~ 27 000 - 32 000 zł na rękę!!! + za niewykorzystany urlop około 500
euro ~ 2 200 zł

● Podczas 3 miesięcy uzbiera się około 1500 euro (~ 6 000 - 7 000 zł)
podatku, który zwracany jest podczas rozliczenia podatkowego

Trudno uwierzyć? Zapytajcie studentów z ubiegłych lat na naszej grupie

Okres pracy: Dowolny, lecz min. 7 tyg. - możliwość podjęcia pracy od
czerwca do października, czas ten można skrócić lub przedłuż

Jeżeli masz pytania lub już jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami! Wyślemy Tobie prezentację dotyczącą wakacyjnego

zatrudnienia jako listonosz na wakacje oraz FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez studentów z ubiegłych lat.

e-mail:holijob.dp@gmail.com

mailto:holijob.dp@gmail.com


Studenci podczas pracy – przed wyjazdem na swoje rejony

Studenci podczas wspólnego zwiedzania Frankfurtu nad Menem – lipiec 2018


