Váš partner při zprostředkování práce v Německu
Jsme nadregionální společnost pro zprostředkování zaměstnání se sídlem v Bindlachu a několika filiálkami v Bavorsku.
Naší pracovní náplní je podporovat firmy ve hledání nových pracovníků a uchazečům o práci pomoci při startu do pracovního života.
Toto zprostředkování práce nabízíme samozřejmě i českým pracovníkům, kteří hledají nové příležitosti na západ od hranic.
V roce 2014 naše společnost zaměstnala několik desítek českých dělníků a odborných řemeslníků.
Pro všechny, kteří mají zájem hledat práci v Německu a neví si rady, nabízíme nejen odpovědi na nejdůležitější otázky,
které si každý bezpochyby klade, ale také přímo pracovní nabídky.
K dispozici jsou vám všichni naši personální disponenti, především pak ale pro české uchazeče paní Jarmila Zenger, filiálka
Weiden i.d.Opf.

Co všechno musíte – nebo chcete – vědět o práci v Německu?
1. Umět jazyk !!! Ještě stále je mnoho Čechů, kteří se domnívají, že i bez znalosti jazyka mají šanci na slušnou práci.
Samozřejmě nikdo netvrdí, že nemůžete mít štěstí, ale z vlastní zkušenosti víme, že uchazeče o práci, kteří neovládají
alespon solidní základy jazyka nelze dnes již prakticky zprostředkovat. Už jen proto, že je v Německu nelegální za stejnou
práci Němci a cizinci platit jinou mzdu jen proto, že neumí jazyk, je požadavek znalosti němčiny pochopitelný. Čili pokud
hodláte jít pracovat do Německa, učte se a cvičte se v němčině, protože pohovory a telefonáty jsou v první řadě vždy
vedeny v německém jazyce. I u nás !!!
2. Jsme společnost, která zprotředkovává práci – tzn.že pokud u nás hledáte práci, budete pracovat pro nás, my budeme váš zaměstnavatel a vy budete zprostředkován firmě. Tzn.že pohovor povedete u nás ve firmě Fastwork, a my vám
budeme hledat místo nasazení. Nehledáme vám zaměstnavatele, pouze místo nasazení. Fastwork bude v případě uzavření
smlouvy vaším zaměstnavatelem. V ČR se rozšířil název personálních agentur, neradi jsme s nimi ale srovnávání, jelikož
moc dobře víme, že české personální agentury si se svými lidmi občas neberou servítky. Německé personalní firmy jsou
naopak tvrdě hlídány zákonem a kontrolovány celním a pracovním úřadem. Platí pro nás minimální mzdy podle tarifu BEZ,
který si můžete vyhledat na internetu, stejně tak pro nás platí předpisy o max.pracovní době a o dodržování bezpečnosti
práce.
3. Pokud jste v Německu ještě nikdy nepracovali a hodláte toto změnit, rádi vám při podepsání smlouvy s mnoha věcmi
pomůžeme – přihlášení na zdravotní a sociální pojištění provádíme automaticky, navíc paní Zenger vám pomůže i s vyplněním formulářú pro české pojišťovny – tzn.vy ušetříte běhání po úřadech! Stejně tak přihlášení na finanční úřad rádi
provedeme přímo při sepsání smlouvy.
Upozorňujeme pouze na to, že nejsme schoni pomoci při vyřizováni dětských přídavků v Německu. Toto si musí vyřídit
každý sám, ze zkušenosti ale víme, že např.sociální úřad v Chebu v tomto nabízí dnes již pomoc v češtině.
Jste-li motivovaní a odhlodlaní hledat práci v Německu? Jste flexibilní, máte auto a umíte solidně nemecky? Tak nám pošlete životopis, nejlépe v německém jazyce (rádi vidíme, jak jistí jste v projevu) a my
uděláme, co je v našich silách, abychom vám pomohli.
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