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                  KKAARRIIEERRAA  WW  NNIIEEMMCCZZEECCHH!! 

 
„Jestem bardzo wdzięczny Państwa firmie za pomoc w załatwieniu formalności i że mogę 
pracować w zawodzie w Niemczech. Uważam, że wasza firma działa bardzo profesjonalnie, 
dodatkowo bardzo miła obsługa klienta sprawia, że współpraca z Państwem to czysta 
przyjemność.“ 

Wojciech T. - fizjoterapeuta, zatrudniony przez Beta Aktiv w Allertshausen 

 

Jesteś fizjoterapeutą/-ką, szukającym/-cą nowych wyzwań? 
 

Szukasz stałej i legalnej pracy w Niemczech? 
 

Chcesz się rozwijać zawodowo i mieć zagwarantowaną przyszłość? 
 

Nie zwlekaj, zgłoś się do nas! 
 

Nasi klienci na terenie całych Niemiec zaufali nam już ponad 300 razy. Tyle pielęgniarek, 
fizjoterapeutów oraz lekarzy znalazło za naszym pośrednictwem pracę w Niemczech. Poniżej 
znajdą Państwo przykładową ofertę pracy.  

Profil poszukiwanego kandydata: 

 wykształcenie kierunkowe: 
technik/licencjat/magister fizjoterapii, 
mile widziane już dłuższe doświadczenie 
zawodowe 

 znajomość j. niemieckiego na poziomie: 
B1(mocne) /B2, 

 samodzielność i odpowiedzialność, 

 zaangażowanie oraz umiejętność pracy w 
zespole, 

 pełna motywacja i chęć 
samodoskonalenia się, 

 profesjonalne i pełne empatii podejście 
do pacjenta, 

 mile widziane dodatkowe kwalifikacje, a 
szczególnie: manualna terapia, Bobath, 
drenaż limfatyczny. 

 
Region: cale Niemcy 
 

http://www.beta-aktiv.com/pl
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Stanowiska pracy:  
 

1. praca na różnych oddziałach w szpitalu  
2. kliniki rehabilitacyjne 
3. gabinety fizjoterapeutyczne 

 

Dostępność: od zaraz 

Opis oferty pracy: 

 pełny etat – w wymiarze (ok. 40 godzin/tygodniowo), 
 długofalowa umowa zawierana bezpośrednio z niemieckim pracodawcą, 
 zarobek w zależności od umiejętności i kwalifikacji zawodowych (od 1800 EUR brutto 

– 2.700 EUR brutto), 
 dodatkowe gratyfikacje lub dofinansowania do kursów, 
 przynajmniej 24 dni urlopu, 
 możliwość samodoskonalenia się, 
 pełne odpowiedzialności stanowisko pracy, 
 praca w ambitnym, dynamicznym zespole, składającym się z wykwalifikowanego 

personelu, 
 szacunek do wykonywanego zawodu i przyjazną atmosferę w miejscu pracy. 

 
 

Zastanawiasz się, jak wygląda współpraca z nami? 
 
Zacznijmy od początku... 
 
Po pierwszym kontakcie z naszym przedstawicielem w Polsce, otrzymacie Państwo za 
pośrednictwem e-maila dwa kwestionariusze do wypełnienia z prośbą o odesłanie ich wraz z 
aktualnym CV.  
 
Przesłane do nas dokumenty trafią następnie do siedziby firmy w Niemczech, gdzie zostaną 
przeanalizowane czy odpowiadają warunkom nostryfikacji dyplomu w Niemczech.   
 
Po pomyślnej weryfikacji kontaktujemy się z Państwem telefonicznie, gdzie podczas 
rozmowy, weryfikowana jest znajomość języka niemieckiego. W kolejnych rozmowach 
omawiane są poszczególne etapy, przebieg hospitacji, warunki zatrudnienia, a także 
odpowiadamy na wszelkie Państwa pytania.  
 
Jeżeli rozmowy przebiegną pomyślnie i Państwa język niemiecki będzie na wymaganym 
poziomie, zostaniecie Państwo zaproszeni do telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej z 
wybranym pracodawcą. W ten sposób pracodawca ma pierwszy kontakt ze swoim 
potencjalnym pracownikiem oraz jednocześnie sprawdza znajomość języka niemieckiego i 
decyduje, czy jest wystarczająca. Daje to Państwu dodatkową pewność siebie, że 
pracodawca wie, jakiego poziomu językowego może się spodziewać.  
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Jeżeli rozmowa wypadnie pozytywnie, otrzymają Państwo zaproszenie na 2-dniową 
hospitację (dni próbne). W przypadku, gdy język wymagał będzie "dopracowania", wówczas 
dajemy Państwu czas na naukę, pozostając oczywiście w stałym kontakcie z Państwem. W 
momencie, gdy poziom komunikacji będzie dostateczny, ustalony zostanie termin przyjazdu 
na hospitację.  
 
Pobyt w Niemczech podczas hospitacji... 
 
Przed podjęciem hospitacji zapraszamy Państwa do naszego biura w Heidenheim, żebyśmy 
mogli Państwa osobiście poznać. W tym czasie jeszcze raz omawiamy zakres naszej usługi, 
przebieg hospitacji, oraz proces uznania dyplomu, a także weryfikujemy przywiezione przez 
Państwa dokumenty potrzebne do nostryfikacji dyplomu.  
 
Podczas rozmowy w naszym biurze przygotowujemy Państwa do rozmowy kwalifikacyjnej u 
pracodawcy, po czym udają się Państwo do miejsca pracy na zorganizowaną hospitację.  
 
Jeżeli ze względu na dużą odległość pracodawcy od naszego biura w Heidenheim przyjazd 
jest niemożliwy, udzielamy wszystkich informacji drogą telefoniczną.  
 
Po hospitacji i rozmowie końcowej z przyszłym pracodawcą następuje powrót do Polski. 
Jeżeli dni próbne przebiegły pomyślnie, wówczas kandydat zostaje przez nas poinformowany 
(w ciągu 7 dni roboczych) o możliwości podjęcia pracy na terenie Niemiec.  
 
Co się dzieje po hospitacji.... 
 
Po pozytywnej hospitacji 
 

 rozpoczynamy proces nostryfikacji dyplomu,  
 ustalamy wspólnie z Państwem oraz pracodawcą termin rozpoczęcia pracy w 

Niemczech,  
 sprawdzamy przesłaną nam przez pracodawcę umowę o pracę,  
 w razie potrzeby wspólnie z Państwem ją tłumaczymy oraz 
 udzielamy wskazówek jak najskuteczniej szukać zakwaterowania na terenie Niemiec.  

 
Jesteśmy w stałym kontakcie z Państwem i informujemy Państwa o postępach w procesie 
nostryfikacyjnym. Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że zatrudnienie i praca w zawodzie 
fizjoterapeuty bez niemieckiej nostryfikacji jest nielegalna! Gwarantujemy Państwu w 
pierwszym dniu pracy potwierdzone przez odpowiedni urząd dopuszczenie do wykonywania 
zawodu fizjoterapeuty na terenie Niemiec. 
 
Krótko przed przyjazdem do pracy… 
 
Zgłaszamy się do Państwa i zwracamy uwagę na kroki, których trzeba się podjąć podczas 
procesu rejestracji w Niemczech, czyli z reguły krótko przed podjęciem pracy lub w 
pierwszych dniach pracy. Otrzymują Państwo odpowiednie pisemne wskazówki dotyczące:  
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 zameldowania w urzędzie miasta,  
 przyznania klasy podatkowej w urzędzie skarbowym,  
 założenia konta w banku, 
 zameldowania w kasie chorych. 

 
Czyli krótko i zwięźle, gwarantujemy: 

 
 wybór odpowiedniego dla Państwa kwalifikacji miejsca pracy, w którym mają 

Państwo szanse na rozwój zawodowy, 
 umowę na niemieckich warunkach, podpisywaną bezpośrednio z niemieckim 

pracodawcą, odprowadzany jest niemiecki ZUS oraz podatek, 
 nostryfikację dyplomu, czyli gwarancję pracy w zawodzie fizjoterapeuty. 

 
 

Jeśli jesteś zainteresowany, 
a 

Twój profil odpowiada 
wymienionym wymaganiom, 

 
prosimy o przesłanie aplikacji na adres: 

physio@beta-aktiv.de 
 
 

Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego pod numerem:  
0048 505 123 391. 

 

Rozwijaj się zawodowo i bez ryzyka podejmij pracę w zawodzie w 
Niemczech! 

 
 

Beta Aktiv Gbr 
E.Sobiech, A.M.Schimizek 
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