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WORKNOW - Opiekun, opiekunka - Praca Niemcy
http://www.worknow.com.pl

WORKNOW zajmuje się organizacją pracy w Niemczech, w zawodzie opiekuna lub opiekunki osób w
podeszłym wieku wymagających opieki. Długoletnia współpraca z ludźmi pozwoliła nam na stworzenie
wspaniałego i zgranego zespółu pracowników, do których możesz dołączyć także ty. Propozycje zatrudnienia
kierujemy do osób z całej Polski zainteresowanych legalną pracą w Niemczech. Dysponujemy miejscami
pracy głównie na terenie Bawari. 

Od osób chcących pracować w opiece oczekujemy: 
- znajomości języka niemieckiego (test językowy jest przeprowadzany w formie rozmowy telefonicznej bądź
bezpośrdenio w trakcie wizyty w biurze Firmy), 
- doświadczenia w opiece nad osobami wymagającymi opieki, 
- stanu zdrowia pozwalającego zatrudnić się w tym zawodzie. 

Mile widziane jest także: 
- prawo jazdy, 
- listów polecających z innych miejsc pracy, 
- zaświadczeń o ukończonych kursach. 

Warunki pracy: 
- umowa zlecenie - kontrakt, 
- podatek w Polsce, 
- zwrot kosztów podróży i organizacja wyjazdu, 
- wsparcie 24h polskiego koordynatora w Niemczech, 
- nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, 
- składki ubezpieczeniowe opłacane w Niemczech w AOK - okres składkowy wliczany do emerytury, 
- pobory minimum 1200 Euro netto miesięcznie (w zależności od znajomośći języka niemieckiego oraz
wykształcenia i kwalifikacji). 

Dla osób ze słabą znajomością języka lub brakiem doświadczenia wynagrodzenie ustalamy indywidualnie z
możliwością podwyżki. 
Spróbuj i przekonaj się, że z Nami warto współpracować.
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