
Promedica24 to firma zajmująca się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób starszych. Lider 

rynku opieki domowej w Europie, z ponad 14-letnim doświadczeniem. Firma dysponuje siecią 57 biur 

rekrutacyjnych w Europie, z czego aż 44 mieści się w Polsce. Do tej pory zaufało nam już ponad 

33.100 Opiekunek i Opiekunów seniorów. W 2017 roku Promedica24 po raz kolejny została 

wyróżniona godłem „Solidnego Pracodawcy” oraz „Lidera HR”. 

Masz doświadczenie w opiece nad osobami starszymi i dobrze komunikujesz się w języku angielskim? 

Ta praca jest dla Ciebie! 

 
Opiekun/-ka osób starszych 

Miejsce pracy: Anglia 

 

Wymagania: 

 doświadczenie w opiece (rodzinne lub zawodowe); 

 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; 

 brak działalności gospodarczej w ostatnich 5 latach; 

 gotowość do wyjazdu za granicę; 

 ważny paszport;  

 numer NIP; 

 odpowiedzialność, empatia, cierpliwość. 

 

Zapewniamy: 

 wynagrodzenie miesięczne między 5.500-6.100 zł netto; 

 wyjazd wakacyjny z bonusem 2.000 zł netto; 

 sprawdzone i indywidualnie dobrane oferty pracy; 

 całkowitą organizację i finansowanie wyjazdu (przelot samolotem, transport na terenie UK); 

 pomoc w załatwieniu formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej; 

 kompleksowe szkolenia merytoryczne z zakresu opieki, udokumentowane certyfikatami; 

 opłacone składki ZUS; 

 dodatkowe ubezpieczanie medyczne (ERV); 

 całodobowe wsparcie i linię alarmową 24/7; 
 pełną organizację pobytu – zakwaterowanie i wyżywienie; 

 dedykowanego Opiekuna Kontraktu; 

 

Wybierając Promedica24, zyskujesz bezpieczeństwo i 24-godzinne wsparcie. 
 

Zgłoś się już dziś! Zadzwoń: 789-218-034. Ta praca jest dla Ciebie!  

Rekrutacja na terenie całej Polski! 

 

Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

proponowania mi ofert pracy w charakterze opiekuna przez spółkę Promedica Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) 

przy Al. Jerozolimskich 94” 

Informujemy o możliwości wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody przez wysłanie maila na adres: 

daneosobowe@promedica24.pl  Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolnie, ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich 

danych, a także prawo ich poprawiania. 
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