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Liczby, dane, fakty
EJF towarzyszy i doradza ludziom w każdym wieku, 
wszystkich grup wiekowych i wyznaniowych, którzy 
potrzebują specjalnego osobistego i społecznego 
wsparcia.

Kontakt
EJF gemeinnützige AG
Recruiting
Königsberger Straße 28
12207 Berlin

Tel.: 030 76 884-2069 
Mail: recruiting@ejf.de
www.ejf.de

Członek w organizacji parasolowej Diakonisches Werk    

Informacje o naszych zaletach jako pracodawcy można znaleźć na naszej 
stronie poświęconej zatrudnieniu: www.ejf-jobs.de

Link do portalu zatrudnienia: 

Übersetzung: Joanna Bürger
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Dziedziny pomocy udzielanej przez EJF

  Ewangelickie Dzieło 

Młodzieżowe i Opiekuńcze

 Pomoc dla osób niepełnosprawnych
 Życie i opieka w podeszłym wieku
 Opieka nad dziećmi i młodzieżą
 Przedszkola i żłobki
 Pomoc dla uchodźców i bezdomnych

http://www.ejf.de


Odwiedźcie nas. Zapraszamy!Tutaj można nas znaleźć Historia EJF
• Regularne wycieczki firmowe i  
 imprezy pracownicze 

• Profilaktyczna opieka zdrowotna  
 w postaci współpracy z ośrodkami  
 fitness, kluby biegowe, itp.

• Ekskluzywne rabaty    
 u producentów produktów lub 
 premium handlowców   
 detalicznych

• Leasing rowerów

Ponadto

• Dzień powitalny dla nowych   
 pracowników

• Dobry, usystematyzowany proces  
 onboarding

• Program zarządzania zdrowym  
 stylem życia w miejscu pracyL iczne placówki EJF regularnie otwierają swoje drzwi i zapraszają na letnie 

festyny, uroczystości rocznicowe lub inne wydarzenia, aby móc zapoznać się 
z ich pracą oraz poznać ludzi, którzy za nią stoją.

Terminy na www.ejf.de

• Atrakcyjne wynagrodzenie według  
 taryfy AVR DWBO Wschód i   
 Zachód, AVR Bavaria, według   
 TVöD  i HOGA i premia roczna

• Dodatkowe ubezpieczenie   
 emerytalne za pośrednictwem  
 pracodawcy (EZVK)

• 30 dni urlopu od 01 stycznia 2022  
 zgodnie z AVR DWBO

• Dodatki na dzieci (88,35 euro na  
 dziecko w pełnym wymiarze czasu  
 pracy) i kapitałotwórcze korzyści

• Wymiana koleżeńska i tworzenie  
 szerokiej sieci kontaktów w firmie  
 oraz poszczególnych wydziałach 

• Możliwość korzystania z oferty  
 dalszego kształcenia i szkoleń we  
 własnej Akademii EJF

• Preferencyjne traktowanie  
 przy przydziale wolnych   
 miejsc w przedszkolach i żłobkach  
 prowadzonych przez EJF

Oto, czego możesz się spodziewać:

Historia EJF sięga 1894 r., kiedy to na początku lat 90. XIX wieku 
powstało stowarzyszenie „Brandenburskie Domy Ratunkowe“, z 
którego wywodzi się dzisiejsze Ewangelickie Dzieło Młodzieżowe 

i Opiekuńcze (EJF). Początkowo opiekowano się zaniedbanymi dziećmi 
i młodzieżą. Dziś, ponad 125 ekscytujących i burzliwych lat później, 
EJF jest aktywne we wszystkich obszarach działalności społecznej.                                                                                                           
Informacje na temat historii EJF można znaleźć na stronie www.125-ejf.de.
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