
  

 

 

OFERTA PRACY  

Nr ref. EURES: 10000-1122378303-S 

 

 

 
Stanowisko:  
 

POMOCNIK OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH (opieka całodzienna) 

Kod ISCO:  
 

532201 

Opis stanowiska/ zakres 
obowiązków: 

Pracodawca poszukuje pomocników opiekuna osób starszych w 
charakterze pomocy w gospodarstwie domowym, opieki podstawowej w 
domu osoby potrzebującej.   
Na miejscu kandydaci otrzymają pomoc i wsparcie ze strony 
pracodawcy. Pracodawca pracuje w Bielefeld oraz okolicach.  
Stanowisko zostanie obsadzone przez dwie osoby, które będą 
pracowały w systemie 8 tygodniowym.  

Liczba etatów: 5 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy  

 
 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

 

Status:  
 

Pracodawca – Dom opieki nad osobami 

Nazwa: Goldklee GmbH   

Adres:  

 

Stapenhorststraße 34  
33615 Bielefeld 

Kraj: Niemcy 

Telefon: +49 521 3847 4180  

Fax: +49 521 3847 4183  

E-Mail: goldklee.info@gmail.com  

Strona internetowa: www.goldklee.info 

Krótki opis działalności 
gospodarczej:  

Pracodawcą jest dom opieki w Bielefeld (Nadrenia Północna 
Westfalia, Niemcy) 

 

MIEJSCE PRACY 

 

Lokalizacja: 

 

Bielefeld i okolice (około 50 km) 

Powód oddelegowania 
pracownika:  

 

Nazwa firmy: Goldklee GmbH   

Adres: Stapenhorststraße 34  

33615 Bielefeld 



Kraj: Niemcy 

 

WYMAGANIA 

 

Wykształcenie: Pracodawca nie wskazał wymagań w tym zakresie. 

Doświadczenie zawodowe:  
 

Mile widziane doświadczenie w opiece nad osobami oraz w 
prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

Znajomość języków:  1. niemiecki  1. komunikatywny (minimum: 
rozumienie poleceń 
pracodawcy oraz umiejętność 
prowadzenia prostych 
rozmów) 

  

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty 
(np. prawo jazdy): 

 

Inne istotne wymagania: 
Osoby, które nie znają języka niemieckiego w stopniu 

wystarczającym, a spełniają inne merytoryczne warunki oferty 

mogą również wziąć udział w rekrutacji. Pracodawca ma możliwość 

zaoferowania wybranym kandydatom kurs języka niemieckiego na 

miejscu (w Niemczech). 

1. Kandydaci muszą osobowościowo nadawać się do pracy z 

osobami starszymi; muszą wykazywać się cierpliwością, 

uwagą oraz czerpać satysfakcję z pracy dla innych osób. 

2. Warunkiem koniecznym jest, aby kandydaci, którzy nie znają 

języka niemieckiego w stopniu wystarczającym, wykazywali 

wolę do szybkiej jego nauki z pomocą pracodawcy (kursy 

audio języka niemieckiego). W przeciwnym wypadku praca 

nie zostanie zaoferowana. 

Dodatkowe informacje: 
 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

 

Wysokość pensji brutto:  1450 

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: 1070 

Rodzaj stawki wynagrodzenia:  Euro 

Premie:  

Dodatkowe świadczenia  
 

Mieszkanie oferowane u rodzin osób wymagających opieki. 
Pracodawca oferuje umowę o pracę wraz z ubezpieczeniem 
społecznym. Pracodawca zwraca do 150 euro za koszty 
podróży.   

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Goldklee GmbH 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę 

 Wymiar czasu pracy 
(praca na pełen etat/ część etatu): 

Pełny etat 

Czas trwania umowy:  

(nieokreślony/ określony) 

2 miesiące 
(zgodnie z 
informacjami 

 nieokreślony 



powyżej) 

 Liczba godzin tygodniowo: 35 godzin tygodniowo + dyżur pod telefonem w przypadku 
zapotrzebowania  

Zmiany i praca w dni wolne: nie 

Data rozpoczęcia: Koniec stycznia lub później 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

 

Wymagane dokumenty 
(list motywacyjny, CV itp.): 

CV wraz ze zdjęciem, danymi kontaktowymi (adres, telefon, 
e-mail, ewentualnie użytkownik skype (w przypadku, gdy 
kandydat posiada) 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

Niemiecki lub angielski  

Do kogo należy wysłać dokumenty: 
(do pracodawcy/ doradcy EURES) 

Goldklee GmbH  

Gdzie należy wysłać dokumenty: 
(adres, adres e-mail, nr faksu z kodem 
kraju itp.) 

na adres e-mail pracodawcy niemieckiego 
Goldklee.info@gmail.com        
lub  
na adres pocztowy pracodawcy niemieckiego: 
Goldklee GmbH 
Stapenhorststraße 34  
33615 Bielefeld 
Deutschland 
oraz 
w kopii do doradcy EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 
w Katowicach na adres e-mail: 
mgosciniak@wup-katowice.pl 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 
(nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail itp.) 

Goldklee GmbH 
Ersan Agar 
Stapenhorststraße 34 
33615 Bielefeld 
Tel: +49 521 38474180  
skype: Gold Klee 
 
doradca EURES WUP w Katowicach 
Małgorzata Gościniak 
mgosciniak@wup-katowice.pl 

 

DODATKOWE INFORMACJE  

Po otrzymaniu aplikacji od kandydatów, pracodawca skontaktuje się telefonicznie wyłącznie z wybranymi 
kandydatami. W przypadku, gdy w procesie rekrutacji zgłoszą się kandydaci spełniający 
merytoryczne warunki oferty oraz znający język niemiecki, będą oni mieli największe szanse na 
kontakt ze strony pracodawcy. W CV proszę wskazać, w jakim języku możliwy jest kontakt z 
kandydatem: niemiecki, angielsku lub w wyjątkowych wypadkach polski. 

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 30.01.2015 r. 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

Do odwołania 

mailto:Goldklee.info@gmail.com
mailto:mgosciniak@wup-katowice.pl
mailto:mgosciniak@wup-katowice.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

UWAGA: 

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie 
roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju 
zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju 
zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy 
zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie 
odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez 
potencjalnego pracodawcę.  

Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące 
pracy.  


