
 

 

 

Nazwa firmy: ANTER GROUP SP Z O.O. 

Branża, krótki 
opis 
działalności: 

Agencja Pracy Tymczasowej ANTER GROUP SP. Z O.O.  
Agencja posiada NR. KRAZ 16048.  
KRS: 0000594325 

Adres: UL. WILEŃSKA 51, 05-200 WOŁOMIN 
UL. DŁUGA 44/50, 00-241 WARSZAWA (SIEDZIBA BIURA)  

Telefon: 793 698 622 E-mail:biuro.antergroup@gmail.com  

Miejsce pracy:  Jakie miasto:  Jaki kraj: 

Stanowisko: OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH - NIEMCY 

Obowiązki: 

- gotowanie 
- pomoc w ubieraniu i rozbieraniu 
- utrzymywanie czystości w domu Podopiecznego 
- spacery i dotrzymywanie towarzystwa 

Charakter pracy:   

Wymiar czasu 
pracy:       

Wymagania 

Wykształcenie:  kierunek studiów:  

Preferowany:   

Język obcy (jakie i 
stopień 
zaawansowania): 

Średniozaawansowana znajomość języka niemieckiego B1 

Programy 
komputerowe:  

Prawo jazdy:   kategoria:          B – miele widziane 

Doświadczenie 
zawodowe:   Jeśli tak, to jakie: mile widziane 

Dodatkowe 
umiejętności / 
wymagania: 

empatia 

Oferowane warunki 
zatrudnienia: 

Gwarantujemy: 
- wynagrodzenie od 1400 euro brutto - składni ZUS odprowadzane od kwoty 4263 zł 
brutto  
- dodatek za czynne prawo jazdy 50 euro netto, co miesiąc do wynagrodzenia 
- 120 euro zwrot kosztów podróży 
- dokument A1/KARTA EKUZ  
- opiekę koordynatora 24/7 dni w tygodniu 
- opiekę rzecznika pracownika 
- możliwość dodatkowego ubezpieczenie GENERALI - koszt po stronie pracownika 
- bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie 
 
- wynagrodzenie zawsze na czas 
- możliwość stabilnej pracy na lata 
 
 
WAŻNE: Po przesłaniu aplikacji następuje drugi etap kwalifikacyjny , rozmowa oraz 
podpisanie umowy odbędzie się w miejscu  ustalonym z pracownikiem  w Centrali  
firmy lub w innym oddziale w Polski - dogodnym dla pracownika ( w oddziale 
mieszczącym się najbliżej miejsca zamieszkania przyszłego Pracownika). 



 

 

Nazwa firmy: ANTER GROUP SP Z O.O. 

Branża, krótki 
opis 
działalności: 

Agencja Pracy Tymczasowej ANTER GROUP SP. Z O.O.  
Agencja posiada NR. KRAZ 16048.  
KRS: 0000594325 

Ilość poszukiwanych osób: 50 

Wymagane dokumenty/ 
sposób zgłoszenia: 

Do podpisania umowy potrzebne są: 
- dowód osobisty 
- świadectwa pracy 
- zaświadczenie o urlopie bezpłatnym jeśli kandydat korzysta z niego w innej firmie 
- zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy, jeśli kandydat posiada status 
bezrobotnego 
- zaświadczenie o ubezpieczeniu z KRUS 
- ksero karty emeryta/rencisty 
- zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pracy na umowę zlecenie, wpłaty składek 
do ZUS jeśli kandydat prowadzi działalność gospodarczą 
- obowiązek posiadania adresu e-maila 
 
CV e-mail: biuro.antergroup@gmail.com lub kontakt osobisty w siedzibie biura.  
 
 

Termin nadsyłania 
zgłoszeń:  Do 31.07.2017r 

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Teresa Wasiuta tel. 793 698 622 

Data zgłoszenia 22.06.2017r  

 


