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Pomorze Przednie: zawody z przyszłością 

• Specjalista ds. obsługi klienta

• Hotelarz

• Pracownik gastronomii, kelner

• Kucharz

• Ergoterapeuta

• Opiekun osób starszych

• Pielęgniarz/Pielęgniarka

Pomorze Przednie – w centrum

Najdalej na północ, a mimo wszystko blisko – to właśnie jest  

Pomorze Przednie. Z tego popularnego regionu wypoczynkowego 

niedaleko do Szczecina, Berlina i Hamburga. A ponieważ przez Pomorze 

przebiega autostrada A20, dojazd do tych metropolii to tylko dwie – 

trzy godziny jazdy samochodem. Kto nie dysponuje własnym autem, 

może tam niemal w tym samym czasie dotrzeć pociągiem.

Słońce i morze

Nigdzie w Niemczech nie ma tyle słońca, co na Pomorzu Przednim. Słońce świeci 

tu przez ponad 2 000 godzin w roku. Bałtyckie wyspy Rugia i Uznam a także 

półwysep Fischland-Darß-Zingst ze swoimi niekończącymi się piaszczystymi 

plażami, klasycystyczną architekturą nadmorskich kąpielisk, szerokimi prome-

nadami i rezerwatami przyrody, są na wyciągnięcie ręki. Są tu idealne warunki 

do windsurfingu, kitesurfingu, żeglowania, kąpieli czy siatkówki plażowej. Także 

amatorzy sportów rowerowych, jeździectwa i kajakarstwa z pewnością znajdą 

tu miejsca do ich uprawiania. Dyskoteki i bary, liczne kluby studenckie w Greifs-

waldzie i Stralsundzie oraz niektóre plaże to miejsca na fantastyczne imprezy. 

Za zabytkowymi murami hanzeatyckich miast znajdziemy przeróżne butiki, 

pasaże handlowe, kawiarnie i restauracje. 

Stralsundzkie Oceaneum, Centrum Infor-

macyjne Königsstuhl w Parku Narodowym 

Jasmund i Pommersches Landesmuseum 

w Greifswaldzie to trzy placówki otwarte 

dla zwiedzających, o międzynarodowym 

formacie i znaczeniu.

Szybki wyjazd nad morze: Przy liczącym 1700 kilometrów wybrzeżu to żaden problem. 

Turystyczny magnes: kredowe skały na Rugii. 

• Elektronik, elektrotechnik

• Fizjoterapeuta

• Instalator mechanik 

• Mechanik przemysłowy

• Monter mechanik produkcji

• Monter konstrukcji stalowych

• Ślusarz metalowiec 

                 Mieszkaj i pracuj w 

najbardziej słonecznym
            regionie Niemiec

     Specjaliści poszukiwani nad Bałtykiem:  
służba zdrowia i usługi medyczne, hotelarstwo  
               i gastronomia, przemysł i rzemiosło

www.germanys-sundeck.eu



Przyszłość: turystyka

Jeśli chodzi o wypoczynek, Pomorze Przednie ma 

do zaoferowania nie tylko fantastyczne walory 

naturalne: wzdłuż liczącego sobie 1700 kilomet-

rów wybrzeża powstała ogromna liczba obiektów 

turystycznych – poczynając od 5-gwiazdkowych 

hoteli aż po pola namiotowe i kempingi. W żad-

nym innym regionie Europy nie znajdziemy tak 

wielu certyfikowanych hoteli wellness. 

Szczególnie hotelarstwo i gastronomia 

oferują młodym adeptom zawodu bardzo 

obiecujące perspektywy. Po ukończeniu trzyletniego kształcenia zawodowego i 

zdobyciu tytułu technika hotelarstwa i gastronomii lub kucharza, na absolwentów 

czekają różnorodne możliwości pracy i szanse na karierę zawodową w jednym z 

najbardziej ulubionych regionów urlopowych Niemiec.

Dobre perspektywy: rzemiosło

Statki, mosty i kościoły- mieszkańcy Pomorza Przedniego już od wieków potrafili 

wytwarzać wspaniałe rzeczy. Także i dziś przemysł i rzemiosło stanowią ważne 

impulsy rozwoju Pomorza, mającego wielowiekowe tradycje rzemieślnicze. 

To tu młodzi zdolni mechanicy, instalatorzy i elektronicy ze swoją otwartością i 

pomysłami mogą budować swoją przyszłość. Dynamiczny rozwój kariery gwaran-

tuje dalsze doskonalenie zawodowe i tytuł mistrza.

Słoneczne widoki dla rodzin

Pomorze Przednie to świetne miejsce dla rodziny. W parę chwil opuszczamy cen-

trum i już jesteśmy pośrodku zielonej oazy. Państwo pomaga także w opiece nad 

dziećmi: Ponad połowa wszystkich dzieci poniżej trzech lat korzysta z szerokiej 

oferty miejsc w żłobkach i przedszkolach, ogólnodostępnej i stojącej na wysokim 

poziomie. W praktyce korzysta się z różnorodnych koncepcji pedagogicznych, 

począwszy od koncepcji wczesnej edukacji muzycznej, przez przedszkola „Kneippa”, 

po placówki promujące kontakt z naturą i przedszkola waldorfskie. Podobnie 

bogata i różnorodna jest oferta szkół z różnymi profilami. Liczne lokalne stowar-

zyszenia angażują się na rzecz lepszego godzenia życia zawodowego i rodziny.

La Dolce Vita: Najpierw spacer po mieście, 
potem  miłe chwile przy kawie. Liczne kawiarnie 
i restauracje na greifswaldzkim rynku zapraszają 
by przysiąść i cieszyć się słońcem. 

Średniowiecze i nowoczesność: w Stralsundzie, wpisanym 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO, studiuje i bawi 
się wielu studentów. 

Trend: zdrowie

Niepowtarzalny morski klimat i dużo słońca co roku przyciągają ponad cztery 

mi liony gości, kuracjuszy i urlopowiczów, którzy odwiedzają ten popularny 

region. Po imponujących inwestycjach ostatnich lat, sekt or usług medycznych 

znowu należy do najnowocześniejszych w Europie. I stale się rozwija. Dlatego też 

wykwalifikowani  specjaliści ochrony zdrowia znajdą tu obiecujące perspektywy. 

Jeśli ktoś chciałby rozpocząć swoją 

karierę zawodową w tej dziedzinie, 

może na przykład ukończyć trzyletnie 

studium zawodowe dla pielęgniarek 

i pielęgniarzy w Greiswaldzie. Liczne 

szpitale, gabinety lekarskie, centra 

medyczne i zakłady opiekuńcze to 

gwarancja pomyślnego rozpoczęcia 

kariery, szczególnie dla początkujących 

w zawodzie.
Zawody związane z opieką medyczną i 
terapią są teraz w cenie.

Walory przyrodnicze i świetnie 
rozwinięty system opieki nad 
dziećmi czynią Pomorze atrak-
cyjnym miejscem dla rodzin. 

 
Rzemiosło i przemysł 

oferują początkującym w 
zawodzie wiele możliwości. 

Aktualne oferty pracy, wyczerpujące informacje 
odnośnie zmiany miejsca zamieszkania, wiele wskazówek 

dotyczących życia w najbardziej słonecznym regionie 
Niemiec – wszystko to na stronie: 

www.germanys- 
sundeck.eu


