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OFERTA PRACY 
Nr ref. Eures: 10000-1120690876-S 

 

Stanowisko:  OPIEKUN OSÓB STARSZYCH 

( Zawód regulowany w Niemczech. Wymaga potwierdzenia 
kwalifikacji zawodowych. ) 

Kod ISCO:  3412 

Opis stanowiska/ zakres 
obowiązków: 

 Do obowiązków należy: 

 Wspomaganie podstawowych czynności życiowych  
(utrzymanie higieny osobistej, karmienie, ubieranie) 

 Podawanie leków zgodnie z zaleceniem lekarzy 

 Zaopatrywanie ran 

 Uczestniczenie w codziennym życiu podopiecznych 

Liczba etatów: 1 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy/Finsterwalde 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Pracodawca 

Nazwa: Lebenszentrum „ Am Schloss”  

Adres:  

 

Brandenburgestr. 2A, 03238 Finsterwalde 

Kraj: Niemcy  

E-mail: Pank Urlich  Wank -  uwank@lafim.de  

Strona internetowa: http://www.lafim.de 

Krótki opis działalności 
gospodarczej:  

Rodzinny dom spokojnej starości dysponujący 84 pokojami 
jednoosobowymi i 9 pokojami dwuosobowymi. Dom spokojnej starości  
podzielony jest grupy mieszkalne liczące od 9 do 10 osób. 

MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Finsterwalde, Brandenburgia  

Kraj: Niemcy  

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Min. średnie  

Doświadczenie zawodowe:  
Wymagane  

Znajomość języków:  1. Niemiecki  Dobry/ Bardzo dobry ( B2) 

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty 
 

Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w tym zawodzie  

(niedopuszczalne są kursy oraz wykształcenie w zawodzie poniżej 

roku). Certyfikat językowy na poziomie B2 ( Goetheinstitut) 

 

Wojewódzki Urząd Pracy  
w Białymstoku 
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Inne istotne wymagania: Pracodawca pomaga w uznaniu kwalifikacji zawodowych na terenie 

Niemiec. Pracodawca nie oferuje pracy w domach prywatnych i nie 

oferuje kursów językowych. 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  1. 2.079,30 euro brutto w przypadku osób posiadających 
potwierdzanie kwalifikacji zawodowych na terenie Niemiec 

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Euro  

Rodzaj stawki wynagrodzenia: Miesięczna  

Dodatkowe świadczenia:  pracodawca pomaga w znalezieniu zakwaterowania 

 pracodawca pomaga w załatwieniu formalności w 
celu uzyskania potwierdzenia kwalifikacji 
zawodowych 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Lebenszentrum „ Am Schloss” 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę  

Wymiar czasu pracy Pełen etat  

Czas trwania umowy:  

 

Umowa na czas określony,  a po uzyskaniu potwierdzenia 
kwalifikacji na czas nieokreślony 

 

Liczba godzin tygodniowo: 40  

Zmiany i praca w dni wolne: Praca na zmiany 

Data rozpoczęcia: Jak najszybciej 

Inne informacje: W przypadku okresu przejściowego tzn. do momentu 
uzyskania potwierdzenia uzyskania kwalifikacji zawodowych 
na terenie Niemiec osoba będzie zatrudniona jako pomoc i 
stawka wynagrodzenia nieznacznie ulegnie zmianie.  

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: List motywacyjny, CV, świadectwa tylko w języku 
niemieckim 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

Niemiecki  ( również dyplomy) 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do pracodawcy na adres: uwank@lafim.de podając w tytule 
maila stanowisko „Altenpfleger” 

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

 Pan Wank uwank@lafim.de 

DODATKOWE INFORMACJE  

Proszę nie przysyłać aplikacji w języku polskim. Osoby tylko po kursach nie mogą wziąć udziału w 
procesie rekrutacji ze względu na przepisy obowiązujące w Niemczech. Pracodawca informuje, że jest to 
praca w zawodzie z grupy zawodów medycznych i nie ma żadnego związku ze zawodami 
pedagogicznymi.  

WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 18.05.2015 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

31.08.2015 
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UWAGA: 

1. 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.   

2. 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.  

3. 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.  


