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 Sanpro Consulting to zespół ludzi z pasją, którzy na co dzień zajmują się organizacją zatrudnienia oraz 
rekrutacją, proponując najlepszym kandydatom pracę, a klientom kompleksową obsługę w obszarze 

obejmującym HR Management. 
 
 

Obecnie, w ramach PersonalMED Centrum Rekrutacji Personelu Medycznego  
poszukujemy PIELĘGNIAREK dla naszego Klienta w Niemczech 

 
 
(nr ref.  PN/04/19) 
 
Posiadasz dyplom pielęgniarki? 
 
Znasz język niemiecki na poziomie min. B2? 
 
Posiadasz prawo jazdy? 
 
 
Dołącz do przyjaznego zespołu domowej opieki pielęgniarskiej w niewielkiej miejscowości w okolicach 

Lipska! 
 

• Wykonywanie zabiegów pielęgniarskich w domach pacjentów (praca w terenie) 

• Około 40 godzin pracy tygodniowo 

• Samochód służbowy 

• Wynagrodzenie około 2200 euro miesięcznie (brutto) + bonusy 

• Zatrudnienie długofalowe, bezpośrednio przez pracodawcę niemieckiego (nie Agencję Pracy) 

• Pomoc w nostryfikacji 

• Pomoc w znalezieniu zakwaterowania 

• Okres próbny przed zatrudnieniem (płatny + pokrywamy koszty zakwaterowania i transportu jeśli nie 
dojdzie do zatrudnienia na stałe)  

 

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji CV (w temacie: PN/04/19) 

na adres:  

m.walat@impel.pl lub kontakt pod nr telefonu 510 014 243 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Na aplikacji prosimy o zawarcie następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę dla Sanpro Consulting BPO Sp. z o.o. Sp. K. na przetwarzanie podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych danych 
osobowych dla potrzeb związanych z realizacją procesu rekrutacyjnego na stanowisko Elektryka oraz przyszłych i nieokreślonych na obecną chwilę 

procesów rekrutacyjnych, które odbędą się w okresie najbliższych 5 lat. 
Każdą z wyrażonych wyżej zgód mogę w każdej chwili cofnąć. 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanpro Synegry Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118. 


