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Promedica24 rozpoczęła swoją działalność w Warszawie w roku 2004 i jest obecnie liderem usług opiekuńczych dla osób starszych 

na rynku europejskim. Misją firmy jest zapewnienie osobom starszym i ich rodzinom bezpieczeństwa i komfortu funkcjonowania w 

jesieni życia. Etyka, stabilność i wysoka kultura pracy są podstawą relacji firmy zarówno z klientami, współpracującymi opiekunami, 

jak i partnerami biznesowymi. ”Opiekujemy się ludźmi” to motto przewodnie wszelkich działań Promedica24. Naszym pracownikom 

oferujemy stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju. Cenimy inicjatywę, kreatywność i poczucie odpowiedzialności. 

 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko: 
 

Młodszy Manager Kontraktów 

(z językiem niemieckim) 
Miejsce pracy: Legnica 

 

Zakres obowiązków:  

 kompleksowa obsługa kontraktów zgodnie ze standardami firmy 

 organizacja i koordynacja wyjazdu oraz pobytu personelu opiekuńczego za granicą 

 budowanie długotrwałych relacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym 

 bieżąca współpraca z partnerami biznesowymi 

 

Wymagania: 

 bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie – wymagane 

 praktyczna znajomość pakietu MS Office 

 odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu 

 komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobra organizacja pracy 

 mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta 

 

Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  

 atrakcyjny system wynagrodzeń 

 możliwość rozwoju oraz pakiet szkoleń 

 wykorzystanie języka angielskiego w codziennej pracy 

 ubezpieczenie grupowe oraz Kartę MultiSport 

 pracę w dynamicznym zespole, zapewniającym wsparcie i dobrą atmosferę 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV z podaniem miasta na adres: kariera@promedica24.pl  

Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez 

spółkę Promedica Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807),przy Al. Jerozolimskich 94 oraz przez spółki należące do grupy kapitałowej Promedica 

Care Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn.29/08/97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 ze zm.) 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a tego, że mam prawo dostępu do treści moich danych, a także prawo ich poprawiania oraz tego, że 

podanie danych jest dobrowolne” 

mailto:kariera@promedica24.pl

