
O nas : 

Jesteśmy firmą, która nie współpracuje z pojedynczymi 

ośrodkami, lecz z pracodawcami, którzy posiadają min. 6 

ośrodków, a nasz największy klient jest firmą posiadającą 

ponad 1000 ośrodków na terenie całej Europy. Poprzez 

nasze możliwości nasze Kandydatki lub nasi Kandydaci 

mają możliwość wyboru miasta lub rejonu, w którym 

ewentualnie mieszka rodzina i dlatego chcą tam podjąć 

pracę lub po prostu podoba im się jakiś rejon i chcą tam 

zamieszkać. 

 

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą w szybkim terminie otrzymają od przyszłego pracodawcy 

(jeszcze przed wyjazdem) oficjalną oraz legalną umowę o pracę, według niemieckiego 

kodeksu pracy bez ponoszenia kosztów pośrednictwa. 

 

Opis stanowiska : 

- podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarzy 

- prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętymi normami 

- nadzorowanie terminowości przyjmowania leków 

- proste zabiegi i inne czynności jak pobieranie krwi, zakładanie cewnika , etc 

 

Wymagania : 

- wykształcenie pielęgniarskie lub w przypadku pomocy pielęgniarskiej doświadczenie 

zawodowe 

- jeśli istnieje, jednak nie konieczna nostryfikacja dyplomu na terenie Niemiec 

- znajomość języka niemieckiego na poziomie A2+ 

- referencje, świadectwa pracy, kursy językowe etc będą dodatkowym atutem 

- zaangażowanie, profesjonalizm oraz umiejętność pracy w sytuacjach stresujących 

- empatia i pogodne usposobienie 

 

Oferujemy : 

- pracę w domach opieki społecznej i klinikach 

- umowę o pracę na czas nieokreślony według niemieckiego kodeksu pracy z pełnym 

ubezpieczeniem (nawet rodziny) oraz z pełnymi świadczeniami socjalnymi 

- wynagrodzenie miesięczne od 2.500,00 EUR (ok. 11.000,00 zł) do 3.600,00 EUR (ok. 

16.000,00 zł) (w zależności od wykształcenia, doświadczenia oraz znajomości języka) 

- wakacyjne oraz świąteczne dodatki + dodatki za niedziele, święta, nocki oraz system 

zmianowy pracy 

- pomoc w nostryfikacji zawodu w Niemczech 

- zakwaterowanie oraz wyżywienie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pozdrawiam serdecznie 
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