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Pilotażowy projekt opieki paliatywnej na terenie Republiki Federalnej Niemiec  

Szanowni Państwo, 

W imieniu firmy działającej w obszarze opieki paliatywnej na terenie Republiki Federalnej Niemiec pozwoliłem sobie na 

kontakt z Państwem, ponieważ przeprowadzam analizę rynku w Polsce i sonduję jego potencjał oraz zainteresowanie pracą za 

granicą dla polskich pielęgniarek, będących w posiadaniu dyplomu ukończenia studium zawodowego. 

W związku z nasilającym się kryzysem demograficznym niemieckie instytucje ubezpieczeniowo-finansowe, których 

celem jest zapewnienie finansowania opieki zdrowotnej, w tym paliatywnej, realizują obecnie nowy, pilotażowy i jak na razie 

unikalny projekt finansowania opieki paliatywnej w domu pacjenta, który ma na celu przyciągnąć uwagę nie tylko lokalnych 

pielęgniarek i pielęgniarzy, ale również ich koleżanek i kolegów na terenie pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej.   

W nadziei, że z myślą o dobru i rozwoju swych koleżanek/kolegów z pracy względnie absolwentów byłbym wdzięczny za 

przekazanie dalej niniejszej oferty i informację zwrotną na w/w adres mailowy lub kontakt telefoniczny. 

Z poważaniem, Gabriel Manthey 

 

Pracodawca w Niemczech oferuje w skrócie następujące warunki 

- turnusowy tryb pracy, 14-16 dni pod rząd w miesiącu, 7 dni w tygodniu, 12-godzinna praca zmianowa - następnie przerwa 2-

tygodniowa 

- od 2.600 € brutto 14 dni do 2.900 brutto € 16 dni 

- podwójna stawka za pracę w dni świąteczne takie jak Święta Bożonarodzeniowe/Wielkanocne  

- praca na umowę o pracę z niemieckim pracodawcą, zgodną z niemieckim prawem pracy  

- pracodawca opłaca przyjazd, powrót, wyżywienie, zakwaterowanie w mieszkaniu 1-pokojowym 

 

Wymagania: 

- dyplom ukończenia studium zawodowego 

- prawo do wykonywania zawodu 

- j. niemiecki na poziomie B1 wg definicji Rady Europy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poziom_bieg%C5%82o%C5%9Bci_j%C4%99zykowej  

albo komunikatywny język angielski i jednoczesne podjęcie nauki j. niemieckiego 

- dowód wykonywania zawodu przez min. 1 rok w ciągu ostatnich 5 lat  

albo 6-miesięczny staż w szpitalu na terenie Niemiec 

- W przypadku absolwentów szkół pielęgniarskich bez doświadczenia zawodowego ich dyplom jest automatycznie uznawany 

przez stronę niemiecką, dopuszczenie do wykonywania zawodu na terenie Niemiec następuje po odbyciu 6-miesięcznym stażu w 

Niemczech. 
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