
Witam serdecznie,  

jeśli jesteś zdecydowana/ny na zmianę swojego życia i współpracę to ponownie gratuluję, jest to ogromna 

decyzja, a my dołożymy wszelkich starań, by móc przez to przejść. Po otrzymaniu umowy, możesz liczyć na 

pełne wsparcie przed i po wyjeździe, jestem pewny, że będziesz zadowolony/a. Gdyby coś szło nie po myśli albo 

miałbyś/abyś jakiekolwiek uwagi, będę prosił o informację na bieżąco, będziemy działać. Umawiamy się też 

wtedy, że obustronnie będziemy oddzwaniać na swoje telefony oraz odpisywać na wiadomości, dzięki temu 

będziemy mogli zaoszczędzić swój obopólny czas. PAMIĘTAJ NAUKA TO PODSTAWA, NIE 

ODKŁADAJ JEJ I UCZ SIĘ CODZIENNIE.  

Podsyłam Ci jak wysłać i podpisać umowę, w linkach masz także wzór graficzny, bardzo Cię proszę zrób to 

dokładnie. To pierwszy krok do twojego lepszego życia!  

UMOWA ŚCIĄGNIJ  

WZÓR GRAFICZNY JAK PODPISAĆ UMOWĘ  

Zasady przyjęcia dokumentów:  

Dokumenty wysyłamy pocztą lub kurierem, przesyłka musi zawierać:  

 2 kopie podpisanej umowy według podesłanego wzoru (umowa wydrukowana jednostronnie – 

każda strona na osobnej kartce),  

 Skan dyplomu (1 strona) i prawa wykonywania zawodu (student 3 roku zaświadczenie o studiowaniu) 

 Inne dokumenty przekazujemy dopiero w dalszych działaniach rekrutacyjnych oraz na spotkaniu z 

Open Europe i Pracodawcą, które odbywają się po podpisaniu umowy,  

 Mile widziane zdjęcie.  

Teczkę z 2 umowami wyślij na adres:  

Open Europe Sp. Z O.O. Świętojańska 3/1 Gdynia, 81-368; wysłać umowę pocztą/ kurierem.  

 

Dodatkowo:  

Podpisany skan poproszę o przesłanie na - dziendobry@openeu.pl w tytule wiadomości. [Imię Nazwisko - 

Umowa Norwegia] Ważne by dokument był pojedynczym plikiem w formacie PDF.  

 

Proszę o wypełnienie formularza na końcu DRUKOWANYMI literami, będzie on bardzo potrzebny w dalszej 

części rekrutacji. Jeśli umowa drukuje się niepoprawnie – ucina się część jej zawartości, w ustawieniach 

drukowania proszę zaznaczyć Rozmiar i obsługa stron  zmniejsz zbyt duże strony.  

Po otrzymaniu dokumentów odezwiemy się do Ciebie w ciągu 2 dni roboczych.  

Trzymamy kciuki! 

Patryk Jasiński 
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