Elisabeth Sobiech Beta Aktiv jest niemiecką
agencją pośrednictwa pracy branży medycznej.
Współpracujemy z pracodawcami na terenie
całych Niemiec.

Beta aktiv Gbr nie jest leasingeim
pracowniczym i nie pobiera

Z naszych nieodpłatnych usług skorzystało
już 400 pielęgniarek, które zawarły umowę o
pracę bezpośrendnio z niemieckim pracodawcą.
Osoby te zaufały nam i spełniły swoje
marzenie o dobrej pracy umożliwiającej rozwój
zawodowy i osobowy.

żadnych opłat od kandydatów!!!

Dla naszych niemieckich klientów w całych Niemczech (domy opieki,
szpitale, kliniki, opieka środowiskowa i opieka nad pacjentem pod
respiratorem) poszukujemy wykwalifikowanych pielęgniarek
mówiących po niemiecku przynajmniej na poziomie A2.

Spełniasz te wymagania?
Skontaktuj się z nami już dziś!
Po więcej szczegółów
zapraszamy do kontaktu
poprzez:
- maila na pflege-kraft@beta-aktiv.de
- telefon: +49 7321 315047
- telefon lub SMS: +48 504 237 041 (sms o

treści pielęgniarka)

Informacje:
- zarobek od 1800 euro brutto dla pielęgniarki bez
uznanego dyplomu do 3000 euro brutto dla pielęgniarki
z nostryfikacją (w zależności od doświadczenia
zawodowego, poziomu języka, rodzaju danej placówki) +
wiele dodatków za pracę na nockach, w niedziele i
święta,
- pracodawca posiada lub pomaga w kwestii
zakwaterowania,
- 30 dni urlopu,
- zatrudnienie na 100% etatu,
- umowa bezpośrednio z niemieckim pracodawcą z
całym pakietem socjalnym
- polskojęzyczną obsługę podczas procesów
rejestracyjnych w Niemczech
- POMOC w uznaniu Twojego dyplomu w Niemczech!!
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Wymagania:





wykształcenie kierunkowe: pielęgniarka
dyplomowana (lub licencjat/magister)
samodzielność i odpowiedzialność
związana z wykonywaniem zawodu
pielęgniarskiego
gotowość do wyjazdu za granicę na
minimum rok
znajomość języka niemieckiego:
minimum A2

Spełniasz te wymagania?
Skontaktuj się z nami już dziś!

Informacje:
Nasz sprawdzony pracodawca z okolic Heidelbergu
poszukuje wsparcia pielegniarki srodowiskowej.
Pracuja u niego juz dlugi czas nasze dwie pielegniarki,
ktore sa bardzo zadowolone (mozliwosc rozmowy
telefonicznej z ktoras z nich).
Rodzinna atmosfera w miejscu pracy, rzetelny,
sprawiedliwy pracodawca, atrakcyjne wynagrodzenie,
mozliwosc zakwaterowania i wiele dodatkow
specjalnych. To tylko nieliczne atuty!
Warunkiem otrzymania tej pracy jest znajomosc jezyka
niemieckiego na poziomie mocne A2 lub B1 oraz czynne
prawo jazdy i doswiadczenie w jezdzie samochodem.

Po więcej szczegółów zapraszamy do
kontaktu poprzez:

Zainteresowana??

- maila na pflege-kraft@beta-aktiv.de

- maila na pflege-kraft@beta-aktiv.de

- telefon: +49 7321 315047

- telefon: +49 7321 315047

- telefon lub SMS: +48 504 237 041 (sms o

- telefon lub SMS: +48 504 237 041 (sms o treści
pielęgniarka)

treści pielęgniarka)

Po wiecej szczegolow zapraszamy do kontaktu poprzez:

- lub poprzez wiadomosc prywatna na facebooku.

- POMOC w uznaniu Twojego dyplomu w Niemczech!!
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