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work’n europe to marka grupy Hausengel (wpis KRAZ nr 10603), która działa na ośmiu europejskich rynkach. 
Dla naszego klienta, niemieckiej rodziny z Berlina, poszukujemy osoby gotowej do podjęcia pracy w roli: 

Pielęgniarka – Fizjoterapeutka m/k 
Miejsce pracy: Berlin 

Opis stanowiska: 

• pielęgnacja i opieka nad pacjentką w domowym otoczeniu, 
• przygotowywanie posiłków i karmienie podopiecznej, 
• podnoszenie i pomoc podopiecznej w poruszaniu się, 
• wsparcie w higienie osobistej oraz codziennych czynnościach, 
• pomoc w utrzymaniu gospodarstwa domowego (pranie, prasowanie, sprzątanie), 
• aktywizowanie podopiecznej poprzez czytanie jej na głos czy wyjście z nią na spacer. 

Wymagania: 

• wykształcenie kierunkowe poparte odpowiednim doświadczeniem, 
• znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum B2, 
• przyjazna, pomocna i życzliwa osobowość,  
• chęć dalszego kształcenia i rozwijania się. 

Oferujemy: 

• atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o niemiecką umowę o pracę (stawka zależna 
od kwalifikacji i doświadczenia), 

• ciekawą pracę 40 godzin w tygodniu w systemie zmianowym tylko 100km 
od granicy!, 

• pomoc w znalezieniu pokoju w okolicy. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres 
mateusz.kula@workneurope.com 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Hausengel 
International Polska Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

Informujemy, że Administratorem danych jest Hausengel International Polska Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w 
Poznaniu przy ul. Szkolnej 5/15. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych 
jest dobrowolne. 
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