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Oferty Pracy Pielęgniarki/Pielęgniarze – D/A/CH 
 
 
Firma Education Lounge Polska Sp. z.o.o. istnieje na rynku Polskim jako 
długoletnia firma szkoleniowa z siedzibą w Warszawie. 
Zajmujemy się wykształceniem osób dorosłych, szczególnie bezrobotnych 
lub zagrożonych bezrobociem i współpracujemy z Powiatowymi Urzedami 
Pracy. 
 
Education Lounge GmbH z siedzibą w Hamburgu/Niemcy jest spółką 
matką Education Lounge Polska, działająca na rynku Niemiec/Austri i 
Szwajcari, zajmująca sie pośrednictwem pracy i agencją zatrudnienia. 
 
W ramach zmian prawnych podjęcia pracy dla obywatelów Polski 
na rynku Niemieckim poszukujemy dla naszego klienta w Niemczech od 
01.05.2011 Pielęgniarki i Położne 
 
 

1. Pielęgniarki ogólne 
2. Pielęgniarki anestezjologiczne i intensywnej opieki 
3.  Pielęgniarki operacyjne 

 
 
Wymagane jest ukączone wykształcenie w wymienionych zawodach na poziomie 
Licencjalnym. Ewentualne dodatkowe umiejętności i certyfikaty mile widziane.  
Podstawy umiejętności w języku niemieckim na podstawie Level B2 konieczne do 
podjęcia pracy. Pomagamy przy organizacji kursu jezyka niemieckiego, wsparcie 
w organizacji wyjazdu (również z rodziną), organizacji kwaterunku oraz 
dopełnieniu wszelkich formalności w Niemczech	  
 
Aktualne miejsca pracy są w rejonie Hamburg, Berlin, Köln, Stuttgart, München, 
Bodensee. 
 

-‐ Umowa o prace, pełny etat z wszystkimi dodatkami socjalnymi 
-‐ bogaty pakiet niemieckich świadczeń socjalnych 
-‐ Stawki godzinowe uregulowane przez umowy taryfowe pomiędzy związkami 

zawodowymi i pracodawcami. Minimalna stawka godzinowa jest 
uregulowana w grupach taryfowych. 

 
 

Dodatek taryfowy:  
 
Od 9 miesięcy pracy + 1,5 % do podstawy  
Od 12 miesięcy pracy + 3,00 % do podstawy  



Ewentualne dodatki dotyczące pracę na zmiane, weekend, święta w zakresie 
25 % do podstawy. 
 
Bonusy roczne: 
 
Bonus lojalnośćiowy świąteczny: od 150,00 € do 300,00 € 
Bonus lojalnośćiowy urlopowy: od 150,00 do 300,00 € 

Wysokość bonusu jest uzależniona od okresu zatrudnienia. 
 
Pielęgniarki anestezjologiczne i intensywnej opieki i Pielęgniarki 
operacyjne otrzymują na życzenie przy posiadaniu ważnych prawo jazdy 
firmowy Audi A3 z możliwośćą prywatnego użytkowania. 

 
Standartowy okres pracy: 151,67 godzin w miesiącu. 
 
Wynagrodzenie mieśięczne pomiędzy minimalne 2.000,00 € brutto a 2.600,00 
€ brutto + indywidualne bonusy w zakresie 500,00 €+ 
 
Urlop płatny:  
 
w pierwszym roku: 24 dni 
w drugim roku: 25 dni 
w trzecim roku: 26 dni 
w czwartym roku 28 dni 
od piątego roku 30 dni     
 
Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie przy rozmowie rekrutacyjnej na 
podstawie doświadczenia zawodowego. 
Proponujemy możliwość dynamicznego rozwoju zawodowego w nowoczesnych 
klinikach i szpitalach na terenie Niemiec, Austri i Szwajcari. 
 
Kontakt w kwestiach aplikacji lub dalszych informacji. 
 
 
 
Education Lounge Polska Sp. z.o.o. 
Slawomir Kubiak 
Ul. Ogrodowa 31/3 
00-896 Warszawa 
e-mail:s.kubiak@educationlounge.pl 
Tel. 516 377 929 
 
 
 
Informujemy, z)e skontaktujemy sie* z wybranymi Kandydatami / Kandydatkami.Prosimy o dopisanie 
naste*puja*cej klauzuli „Wyraz)am zgode* na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbe*dnych dla 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawa* z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U Nr 133 
poz. 883)”. 


