
Integration polnischer Arbeitnehmer
im Landkreis Meißen
Ein Projekt zur Sicherung des Fachkräftebedarfs 
in den Branchen Lager/Logistik, 
Hauswirtschaft/Pflege, Hotel- und Gaststättenwesen
im Landkreis Meißen

Eine Zukunft 
in Deutschland? 

Sprechen Sie uns an!

Sie verfügen über Fachkenntnisse und möchten 
in Deutschland arbeiten? 
Das Projekt IPAL unterstützt Sie dabei, eine 
Zukunft im Landkreis Meißen zu finden.

PROJEKT IPAL
Integracja polskich pracowników 
w powiecie Miśnia (w Saksonii)

Planują Państwo 
przyszłość w Niemczech? 

Chętnie Państwu 
pomożemy!

Posiadają Państwo wiedzę fachową lub 
doświadczenie zawodowe i  chcieliby podjąć 
pracę w Niemczech? 
Projekt IPAL zapewni Państwu perspektywę 
na przyszłość w powiecie Miśnia w Saksonii. 

Projekt mający na celu zabezpieczyć zasoby  
pracownicze w następujących branżach: magazyno-
wa i logistyczna,  hotelarska i gastronomiczna oraz 
usługi opiekuńcze w powiecie Miśnia.

Die Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln 
auf Grundlage des von den Abgeordneten des 
Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.
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Was wir für Ihren guten Start in Deutschland  
tun können

	 Vorbereitung Ihrer Bewerbungsunterlagen
	 Organisation von Vorstellungsgesprächen 
	 Unterstützung bei der Übersetzung und  
  Anerkennung Ihrer Abschlüsse
	 Hilfestellung bei Formalitäten wie der  
  Wohnungssuche, Ummeldung, Orientierung  
  im Landkreis und der sozialen Eingliederung 
	 Begleitung von der Bewerbung bis zur  
  erfolgreichen betrieblichen Integration
	 Vorbereitung der Arbeitsaufnahme
	 Informationsveranstaltungen zum Arbeitsalltag  
  in sächsischen Unternehmen
	 Interkulturelle Trainings mit Ihren neuen Kollegen
	 Entwicklung eines Partnerprogramms zur  
  betrieblichen Integration

Dla Państwa udanego początku w  
Niemczech oferujemy następującą pomoc

	  Wsparcie w przygotowaniu dokumentów  
  aplikacyjnych oraz w ewentualnym procesie  
  uznania kwalifikacji i tłumaczenia dyplomów  
  lub świadectw
	  Dalsze kompleksowe wsparcie w procesie  
  kolejnych etapów rekrutacji przez polskoję- 
  zycznego doradcę personalnego na miejscu,  
  tj. oferujemy bezpłatną pomoc w zakresie  
  przygotowania kandydata do rozmowy kwali- 
  fikacyjnej z pracodawcą, aż do momentu 
  podpisania umowy o pracę 
	  Pomoc w załatwieniu formalności, jak znale- 
  zienie i wynajęcie mieszkania / pokoju,  
  zameldowanie, orientacja i społeczna  
  integracja w nowym miejscu zamieszkania
	  Treningi nt. różnic kulturowych i organizacji  
  pracy w Niemczech oraz indywidualny  
  program mentorski w zakresie pomyślnej  
  integracji w nowym miejscu pracy



 Ute Rennert
 Telefon  +49 3525 5140013
 Mobil +49 151 52718225
 E-Mail  ute.rennert@bsw-mail.de

 Maciej Kosinski  
 Telefon  +49 351 4250237
 Mobil +49 173 3539611
 E-Mail  maciej.kosinski@bsw-mail.de

	Ansprechpartner/ Osoba kontaktowa

Bildungszentrum Riesa
Rudolf-Breitscheid-Straße 33, 01587 Riesa
www.bsw-ggmbh.de

PROJEKT IPAL

Was sollten Sie mitbringen?
	 Den Wunsch nach einer neuen beruflichen  
  Perspektive im Landkreis Meißen und hier zu  
  leben
	 Kenntnisse der deutschen Sprache
  Berufliche Abschlüsse und Berufserfahrung  
  in einer der folgenden BRANCHEN:
		  Lager/Logistik
		  Pflege/Hauswirtschaft
		  Hotel- und Gaststättenwesen
	 Bereitschaft zur Weiterbildung

Zapraszamy do kontaktu z nami,  
jeśli mają Państwo
	  Chęć na nową zawodową perspektywę w  
  powiecie Miśnia (Saksonia)
	  Znajomość języka niemieckiego na poziomie   
  komunikatywnym
	  Adekwatne wykształcenie i doświadczenie  
  zawodowe w jednej z poniższych branż: 
  	magazynowo-logistycznej
  	hotelarsko-gastronomicznej
  	lub usług opiekuńczych
   Oraz chęć do dalszego kształcenia 
  zawodowego


