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Personalservice 

PIELĘGNIARKA OPERACYJNA  /  PIELĘGNIARZ OPERACYJNY  
PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA  /  PIELĘGNIARZ ANESTEZJOLOGICZNY  
Miejsce pracy bezpośrednio w klinice lub szpitalu. Wymagany poziom języka niemieckiego B1 
Intensywna nauka języka niemieckiego do poziomu B2 w czasie trwania kontraktu + nostryfikacja dyplomu  

Skorzystaj z najlepszych ofert na rynku z możliwością podpisania umowy o pracę bezpośrednio z instytucją 
medyczną i zapewnij sobie przyszłość w dynamicznie rozwijającej się branży.   
Oferujemy umowę o pracę w oparciu o niemieckie prawo pracy, stałe zatrudnienie, elastyczny wymiar czasu 
pracy od 50% do 100% etatu, pakiet świadczeń socialnych, szkolenia zawodowe, urlop wypoczynkowy, 
atrakcyjne wynagrodzenie od początku, dodatki i ekwiwalenty (wg. układu zbiorowego pracy). 
 

Ponadto nieodpłatną naukę języka niemieckiego od podstaw do poziomu B2 i podniesienie kwalifikacji 
zawodowych. Gwarantujemy profesionalną obsługę, pomoc przed podjęciem pracy i podczas pobytu w 
Niemczech. Uczestniczymy w procesie uznania kwalifikacji zawodowych, w poszukiwaniu mieszkania oraz 
załatwieniu spraw urzędowych i prywatnych.  

Mówimy po polsku. 
 

Mobile:  +49 163 8829172 
Mobile:  +48 784 137999 

E-Mail:  info@agenttura.de 
www.agenttura.de 

 
Agenttura Personalservice      

Wilhelm-Hoegner-Str. 7   
96103 Hallstadt / Niemcy 

 

Agenttura to rzetelnie działająca agencja pracy na terenie Niemiec.  
Starannie wyselekcjonowane oferty pracy. Wysoki poziom płac. Kompleksowa obsługa.  
Umożliwiamy łatwy start w życie zawodowe. Gwarantujemy sukces i zadowolenie.  

Sprawdź  
naszą ofertę i  
przekonaj się,  
jak już wiele 
innych osób  
dotychczas! 

OFERTY PRACY 

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ 
Z umiejętnościami językowymi B1, praca na początek w opiece do momentu uzyskania certyfikatu językowego B2.  
Po nostryfikacji dyplomu zmiana grupy wynagrodzenia oraz miejsca pracy na klinikę albo szpital. 
 

Bez lub ze słabą znajomością języka niemieckiego podjęcie pracy jest możliwe na stanowisku pomocniczym w opiece  
w Centrum Seniora do momentu podniesienia języka niemieckiego do B2. Po otrzymaniu nostryfikacji dyplomu jest 
możliwa zmiana miejsca pracy na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza w szpitalu lub centrum rehabilitacji.  
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PIELĘGNIARKA SYSTEMU

§ 4. Pielęgniarka systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868 
i 2020 oraz z 2017 r. poz. 60) jest uprawniona do wykonywania samodzielnie 
bez zlecenia lekarskiego medycznych czynności ratunkowych obejmujących:
1) ocenę stanu pacjenta;
2) układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych 
obrażeń;
3) podjęcie  i prowadzenie podstawowej  i zaawansowanej  resuscytacji krąże-
niowo- oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną; 
4) bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych;
5) przyrządowe przywracanie  i  zabezpieczanie drożności dróg oddechowych 
z zastosowaniem w szczególności:
a) rurki ustno-gardłowej,
b) rurki nosowo-gardłowej,
c) przyrządów nadgłośniowych, 
d) konikopunkcji, jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny lub kurs kwalifikacyj-
ny,  lub  posiada  tytuł  specjalisty w  dziedzinie  pielęgniarstwa,  jeżeli  program 
kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu; 
6) odsysanie dróg oddechowych;
7) podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wen-
tylacji  płuc metodami bezprzyrządowymi  i  przyrządowymi,  z  użyciem  tlenu 
lub powietrza, w tym z użyciem respiratora;
8) wykonywanie intubacji dotchawiczej lub prowadzenie wentylacji nieinwa-
zyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia;                                     
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Posiedzenie  senackiej  komisji  zdro-
wia  w  dniu  4  stycznia  2017  roku  - 
Przewodniczący Sekcji Krajowej Po-
gotowia Ratunkowego i Ratownictwa 
Medycznego NSZZ „Solidarność” -
Dariusz Mądraszewski:
(...)

W  systemie  już  teraz  powinno  pra-
cować  15  tysięcy  ratowników  na 
1500  karetek.  Pracuje  tylko  8,5  ty-
siąca,  czyli  6,5  tysiąca  wypracowuje 
dodatkowy etat –  i  to nas  ratuje. Nie 
ma  tych  ratowników w systemie,  tak 
samo  jak  nie ma  lekarzy. To  jest  już 
utopia i bardzo duża porażka w ogóle 
w systemie, jeśli chodzi o to, że funk-
cjonuje  tam  lekarz  medycyny  ratun-

kowej.  Ich po prostu nie ma czy  jest 
bardzo mało.  Lekarze  nie  podejmują 
tej  specjalizacji,  ponieważ  praca  jest 
ciężka  i  też bardzo ogranicza  lekarza 
w działalności.

Ale, wracając do tych ratowników i do 
pracowników,  mówię:  tak  czy  owak 
będzie potrzeba 5 tysięcy ratowników, 
jeżeli  ta  ustawa  wejdzie  w  życie  w 
takiej  formie. To  jest  nierealne,  żeby 
zapewnić taki stan osobowy, skoro już 
teraz brakuje 6,5 tysiąca ratowników. 
I  dalej  będzie  taka  dysproporcja,  bo 
w następnym roku znowu będzie 400 
zł  różnicy.  Pracownicy  szukają  in-
nej  pracy.  Proszę  Państwa,  odchodzą 
najlepsi ratownicy – i to jest problem 

społeczny. Grozi nam po prostu swo-
isty  blackout w  ratownictwie,  ponie-
waż  ratownicy  szukają  już  pracy  w 
policji, w wojsku, w straży pożarnej, 
bo tam są przyjęcia i posady są lepiej 
płatne.  Nawet  odchodzą  do  szpital-
nictwa,  ponieważ  praca  jest  lżejsza 
i  lepiej płatna. A my po prostu przez 
te lata, stojąc w miejscu, nie możemy 
zrobić  ruchu. Mając  świadomość,  że 
nie chcemy improwizować, jeśli cho-
dzi o to ratownictwo… 

Ze stenogramu posiedzenia komisji 

wybrał: Mariusz Mielcarek

R E K L A M A

Zakaz umów kontraktowych?

Tylko umowa o pracę?
Dobra zmiana „chlapnęła”: tylko umowy o pracę. Dobrze brzmi? Tak, takie hasła dobrze się sprzedają. Warto 
jednak takie pomysły skonfrontować z realiami...


