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DARMOWY przejazd z Polski do Niemiec,                                              
nie ponosisz żadnych kosztów przejazdu

BEZPŁATNY kurs języka niemieckiego w                                                
Niemczech od pon. do pt. 5-8 godzin dziennie

BEZPŁATNE zakwaterowanie

Podczas pierwszych 2-3 miesięcy trwania kursu, 
otrzymujesz pomoc � nansową 300€ miesięcznie  

W zależności od stopnia opanowania języka, po 2-3 
miesiącach trwania kursu, otrzymujesz umowę o pracę 
15 - 20 godz. tygodniowo, zarabiając minimum 600€ netto 
miesięcznie, w dalszym ciągu uczęszczasz na kurs języka 
niemieckiego minimum 10 godzin tygodniowo. 
W zależności od znajomości języka przystępujesz do 
egzaminu z j. niemieckiego – certy� kat B2

Po otrzymaniu certy� katu możesz starać się, z naszą 
pomocą, o uznanie dyplomu pielęgniarstwa/położnictwa

Po uzyskaniu uznanego dyplomu otrzymujesz umowę o 
pracę na czas nieokreślony (pełny etat) zarabiając 
minimum 1600€ netto

Od pierwszego dnia kursu posiadasz ubezpieczenie 
podstawowe 

Od pierwszego dnia podpisania umowy otrzymujesz pełne 
ubezpieczenie społeczne

Waldstr. 235 · 63071 O� enbach      

Zadzwoń, jesteśmy Twoją szansą!
Bezpłatny numer: 

✆ (00800) 49 11 698
Kontakt od poniedziałku do piątku 08:00 – 17:00

Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. 
Rozpoczęcie kursu zależy od liczby chętnych 
(zainteresowania) uczestników. 
Poprzez nowy model pracy istnieje możliwość 
zjazdu na tydzień do Polski, po 8 tygodniach pracy w 
Niemczech. Na dojazd do Polski otrzymujesz przez 
pierwsze 9 miesięcy 150€ netto. Dodatkowo, przy 
nieprzerwanej przynależności do � rmy, otrzymujesz 
2 dni urlopu rocznego w miesiącu. 

alpha Personal-Service
✆ +49 (69) 83 00 98 - 64
 jgibajlo@personalservice-alpha.de
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Waldstr. 235 · 63071 O� enbach   

 przejazd z Polski do Niemiec,                                              

 kurs języka niemieckiego w                                                

Zadzwoń, jesteśmy Twoją szansą!

BEZPŁATNY KURS 

w Niemczech (Frankfurt nad Menem) 

od pon. do pt. 5-8 godzin dziennie 

JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Praca i kurs j. niemieckiego dla
PIELĘGNIAREK / PIELĘGNIARZY/ 

POŁOŻNYCH I OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH
Jesteś Pielęgniarką, Położną lub 
Opiekunem Medycznym (m/k)?
Chciałbyś pracować w Niemczech?
Nie znasz języka niemieckiego? - Żaden Problem!
Z � rmą alpha Personal-Service jest to możliwe!


