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Tracisz rocznie ok. 12.000 Euro! Wiesz o tym? Poczatkujacy 

fizjoterapeuta zarabia w DE od 1500 Euro netto, a ty?  

 
 

 

 

 

 

Policzmy razem: 12.000 Euro x np. 5 lat = ok. 60.000 Euro! Do tego dochodzi fakt, ze niemiecki 

pracodawca inwestuje w Ciebie oplacajac wazne kursy takie jak MT, Bobath a nawet 

Osteopatie! No i oczywiście nie policzylam podwyzek wyplaty, które otrzmujesz!  

Wiesz, ze ponad 800 fachowcow już wyjechalo razem z nami do Niemiec?    A co z Tobha? 

Ponizej przykladowe nowe ofertki z trzech pieknych miejscowosci. Zapraszam!

NÜRNBERG, AMBERG, REGENSBURG 

• Atrakcyjny zarobek, przy 1 klasie podatkowej 

min. 1800 euro na rękę 

• Nürnberg: 44 Tankgutschein, premia za zmiane 

pracodawcy 1500 euro, darmowe napoje, 

owoce, przekaski w miejscu pracy, 30 dni urlopu, 

pomoc w przeprowadzce, itd. 

• Pomoc w poszukiwaniu pierwszego lokum 

• Prace we wszystkich dziedzinach fizjoterapii 

• Nowoczesne ośrodek  

• Szerokie spektrum możliwości rozwoju 

zawodowego, szkolenia wewnętrzne 

• Umowa na czas nieokreślony  

• Od 24 dni urlopu (zależne od wieku) 

• Dofinansowania do kursów MT, MLD, Bobath 

itd. oraz do kursu językowego 

• Wprowadzenie w zakres obowiązków 

• Programy prewencyjne dla pracowników 

• Często polskojęzyczna pomoc w pierwszych 

dniach pracy 

TWOJ JOB AGENT OFERUJE 

• Dopasowanie twoich umiejętności zawodowych 

oraz osobistych preferencji do odpowiedniej 

oferty pracy => zadowolenie zawodowe oraz 

osobiste 

• Przeprowadzenie nostryfikacji twojego dyplomu 

=> legalna prace w Niemczech 

• Sprawdzenie umowy o prace => pewność, że jest 

ona zgodna z niemieckimi przepisami 

• Zatrudnienie na tych samych warunkach co twój 

niemiecki kolega po fachu o tych samych 

kwalifikacjach 

• Możliwość rozpoczęcia pracy w jednostkach, w 

których pracują już polscy fachowcy => łagodne 

wejście w nowe struktury organizacyjne 

• Pomoc w procesach rejestracyjnych w 

Niemczech => pewność, że wszystko jest 

załatwione zgodnie z przepisami 

CO MUSISZ ZROBIC? 

• Wymagane wyksztalcenie: min. licencjat fizjtoerapii z min. 5-letni doswiadczeniem zaw. lub 

magister 

• Znajomosc jezyka niemieckiego na poziomie min. A2 

• Przeslij swoje aktualne CV pod: biuro@job-agenten.de  

• lub wyslij sms pod 505 123 391  

 

    

Fizjoterapeuta Nürnberg, Amberg, Bayreuth 

oraz ponad 300 innych ofert 

http://www.job-agenten.de/
mailto:biuro@job-agenten.de

