
 

Ambasada  
Republiki Federalnej Niemiec 
Warszawa 

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie zatrudni z dniem 1.10.2019 roku  
 

pracownika ochrony  
(na pełny etat/40 godzin tygodniowo, zmienne godziny pracy) 

 
Do składania podań szczególnie zachęcamy kobiety.  

 
Pracownik zatrudniony zostanie najpierw na czas określony do końca września 2021 roku, 
przy czym możliwe jest przedłużenie umowy o pracę. 
 
Zakres obowiązków obejmuje głównie: 
 

 ustalanie tożsamości oraz rejestrację interesantów 

 przyjmowanie/wydawanie przyjętych przedmiotów 

 przeprowadzanie kontroli osób i ich bagażu  
• udzielanie odpowiedzi na telefoniczne zapytania i łączenie rozmów telefonicznych 

 obsługę śluzy wejściowej/wjazdowej 

 pomoc/wsparcie w szczególnych sytuacjach służbowych, np. przyjęcia, ćwiczenia 
przeciwpożarowe, ewakuacje itd. 

 monitoring terenu ambasady w celu ochrony przed dostępem osób 
nieuprawnionych 

 pomoc w egzekwowaniu zasad miru domowego 
 
Przed zatrudnieniem konieczne są badania lekarskie oraz postępowanie sprawdzające w 
zakresie bezpieczeństwa.  
 
Kandydaci powinni posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie: 
 

 doświadczenie w zakresie ochrony 
 umiejętność pracy w zespole i nawiązywania kontaktów 
 dobra znajomość języków: niemieckiego i polskiego, zamiast j. 

niemieckiego ewentualnie dobra znajomość języka angielskiego 
 dobra znajomość popularnych programów komputerowych (MS 

Office) 
 odporność psychiczna i fizyczna 
 elastyczność i gotowość do pracy ew. także wieczorami lub w 

weekendy 
 wysoka kultura osobista i umiejętność stosownego zachowania 

się 
 

Od kandydatów oczekujemy wysokiego poziomu odpowiedzialności, staranności oraz 
niezawodności. Kandydat powinien być odporny na stres, lubić pracę w zespole i być w stanie 
reagować na nieprzewidziane wyzwania szybko i elastycznie.  
 
Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie tabeli wynagrodzeń dla pracowników miejscowych 
Ambasady Niemiec w Warszawie. Początkowe uposażenie wynosić będzie miesięcznie 
5625 PLN brutto. 
Informacji w sprawie stanowiska pracy udziela pan Huber (tel. 22 5841 727). 



 
Aplikację wraz z: 
 

 listem motywacyjny (w języku niemieckim, ewentualnie w języku angielskim) 

 życiorysem (w języku niemieckim, ewentualnie w języku angielskim) 

 świadectwami 
ewentualnie listami referencyjnymi poprzednich pracodawców 
 
prosimy składać do dnia 11.09.2019 roku wyłącznie drogą elektroniczną (uwaga: 
wielkość załącznika nie może przekraczać 8 MB) na adres: 
 
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec 
do rąk pana Dirka Dresselhausa 
e-mail: bewerbung@wars.diplo.de 
 
 
Kandydat powinien być do dyspozycji w 38. tygodniu kalendarzowym (od 17 do 20.09.2019 r.) 
w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Zwrot kosztów podróży związanych z rozmową 
kwalifikacyjną nie jest, niestety, możliwy. 
 
Nie wysyłamy, niestety, potwierdzeń otrzymania aplikacji. Skontaktujemy się do 13.09.2019 
roku wyłącznie z osobami, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. 
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