
 

 

 

 

 
OFERTA PRACY –  Norwegia 

Nr ref. 998709054 
 

Osoba na stanowisko:  
Malarz samochodowy 

Kod ISCO:  7231 

Opis stanowiska / zakres 
obowiązków: 

Malowanie samochodów, prace remontowe pojazdów   

Liczba etatów: 1 
Miejsce zatrudnienia – kraj: Norwegia 

 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Agencja Pracy Tymczasowej 

Nazwa: Verto Norge AS 

Adres: PB 70, 6099 Fosnavåg 
Kraj: Norwegia 

Telefon (z kodem kraju): +47 48095024 

Adres E-mail: kaarehansen@verto.no   

Strona internetowa: www.verto.no 

Krótki opis działalności gospodarczej: 
 

Agencja Pracy Tymczasowej współpracująca z firmami norweskimi różnej 

wielkości. Świadczy usługi dla zleceniodawców różnych branż, pomaga 

firmom w rekrutacji zarówno krajowych i zagranicznych pracowników  

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Fosnavåg, Møre og Romsdal, Norwegia 
WYMAGANIA 

Wykształcenie: nie określono – preferowane - zawodowe kierunkowe  

Doświadczenie zawodowe:  
 

Wymagane w pracy jako malarz samochodowy – co najmniej 3 lata 

Znajomość języków:   Angielski w stopniu dobrym lub jednego z języków skandynawskich w 
stopniu umożliwiającym komunikację 

Inne: Punktualność, zorganizowanie 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  30.000 – 35.000  (uzależniona od doświadczenia) 

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Korona norweska 
Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Verto Norge AS S 

 Wymiar czasu pracy Pełny wymiar czasu pracy 
Czas trwania umowy:  Umowa na czas określony – 1 rok 
Data rozpoczęcia: Październik 2017  
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SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty Aplikacja online lub CV 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

Angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do pracodawcy i do wiadomości doradcy EURES w WUP 

Gdzie należy wysłać dokumenty: https://www.recman.no/hrm/cv/job.php?job_id=39182 – aplikacja 
online 

email do pracodawcy: kaarehansen@verto.no - w tytule emaila 

proszę wpisać -  Norwegia – Malarz samochodowy 
 
email: beata.chroscinska@wup.wrotapodlasia.pl  – w tytule emaila 
proszę wpisać -  Norwegia – Malarz samochodowy 
Tel. 85 74 97 235  
WUP w Białymstoku, 
ul. Pogodna 22 
15-354 Białystok   

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 
(nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail itp.) 

Kåre Hansen +47 48095024 

e-mail:  kaarehansen@verto.no  

 
DODATKOWE INFORMACJE  

Uprzejmie informujemy, że pracodawca skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

 
 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 13.09.2017 r. 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

30.09.2017 r. 

 
UWAGA: 

1.  Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza 
to, że wszystkie roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie 
do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą 
pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z 
pracodawcą.   

2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i 
wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy 
została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między 
warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego 
pracodawcę.  

3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać 
potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie 
dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.  
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