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αgēηƚƚυrα 
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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   Milczał w sprawie CZD, milczy w 
sprawie Staszowa.
 Oby jego zarząd nie udławił się 
wodą nabraną w usta...
 A Wy, pielęgniarki, co miesiąc od-
dajecie jakiś procent swojej marnej 
pensji na jego działalność.
 Biorąc pod uwagę liczebność 
ZZPiP, to ta WODA jest bardzo 
droga :) - najdroższa woda nabra-
na w usta, jaką świat widział...
 Tylko, że każdą wodę trzeba będzie 
kiedyś albo wypluć, albo połknąć...
Życzę powodzenia Dziewczynom w 
Staszowie i mam nadzieję, że mój 
post do nich dotrze.
 Bo mam wrażenie, że CZD to była 
iskra, Staszów jest już małym pło-
myczkiem, ale pożaru, który może z 
niego wybuchnąć, nie ugasi straż po-
żarna...
.
Monika Drobińska,
12 kwietnia 2017 r.

1. Panowie Dyrektorzy i Starosto-
wie! W Waszym stanowisku, które 
publikujemy powyżej, piszecie, że 
"nie ma uzasadnienia prawnego i 
merytorycznego" dla "włączenia do-
datku". A na jakiej przesłance opie-
racie swoje stanowisko, skoro rze-
czywistość jest inna? Są przesłanki 
prawne i merytoryczne skoro... są 
szpitale, których dyrektorzy włączyli 
przedmiotowe dodatki brutto brut-
to do wynagrodzenia pielęgniarek i 
położnych. Ba, nawet sam pan mini-
ster Radziwiłł brał udział w negocja-
cjach w Centrum Zdrowia Dziecka, 
których efektem było włączenie do-
datku do podstawy wynagrodzenia! 
Czyżby minister zdrowia popierał 
bezprawne działania i wyrażał satys-
fakcję z bezprawnego kompromisu?
To jest wasza pierwsza obłuda!
2. Piszecie o "negatywnym wpływie 

na działalność szpitala". Czy o ne-
gatywnym wpływie na działalność 
szpitala myśleliście także wtedy, gdy 
akceptowaliście takie płace lekarzy 
w podległych sobie "przedsiębior-
stwach leczniczych", że lekarzowi 
za jedną godzinę pracy płacicie tyle, 
ile pielęgniarce i położnej za cały 
dyżur?

To jest wasza druga obłuda!

3. Wspominacie także o "zagroże-
niu bezpieczeństwa pacjenta". Nie 
wierzę! To wy pisaliście do ministra 
zdrowia apele, aby nie wprowadzać 
takich norm zatrudnienia pielęgnia-
rek i położnych, które zabraniałyby 
jednoosobowych obsad pielęgniarek 
i położnych na oddziałach szpital-
nych.
Argumentowaliście swoje stanowi-

sko w ten sposób, że wasze "przed-
siębiorstwa lecznicze" nie będą w 
stanie ponieść kosztów związanych 
ze zwiększoną obsadą pielęgniarską. 
Czy wtedy myśleliście o "zagrożeniu 
bezpieczeństwa pacjenta"?

To jest wasza trzecia obłuda!

4. W kontekście powyższego obłudą 
do potęgi było złożenie do prokura-
tury doniesienia na staszowskie pie-
lęgniarki i położne – z powodu stwo-
rzenia przez ich protest "zagrożenia 
dla życia i zdrowia pacjentów". Bo 
na oddziale w czasie protestu pracuje 
jedna pielęgniarka? Czyżby dyrektor 
złożył doniesienie do prokuratury na 
dyrektorów, którzy akceptują jedno-
osobowe obsady pielęgniarskie, oraz 
na starostów - jako organy założy-

cielskie, odpowiedzialne za nadzór?
To jest wasza czwarta obłuda!

5. Niedługo, bo 12 maja, przyjdzie-
cie do szpitali, do pielęgniarek i po-
łożnych i będziecie opowiadać... mi-
sja... powołanie...

I to będzie wasza piąta obłuda...

Obłudnicy jedni!

Który z was pierwszy rzuci kamie-
niem w staszowskie pielęgniarki i 
położne? Obłudnicy!

Mariusz Mielcarek
13 kwietnia 2017
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