
Droga do 
wymarzonej pracy 
w Niemczech. 
3 NAJLEPSZE SPOSOBY ZNALEZIENIA 
PRACY  W BRANŻY MEDYCZNEJ W NIEMCZECH .  



Niemiecka branża medyczna stale poszukuje nowych wykwalifikowanych pracowników. W wielu 
placówkach brakuje lekarzy, pielęgniarek, opiekunów osób starszych i terapeutów ponieważ 
niemiecki rynek pracy nie może pokryć tego zapotrzebowania. Wiele stanowisk pozostaje 
nieobsadzonych, a żmudne poszukiwania pracowników często są nieskuteczne. 

Niedobór wykwalifikowanych pracowników powoduje, że wiele niemieckich placówek medycznych 
nie może się rozwijać. Kolejki pacjentów wydłużają się z powodu braków kadrowych. 

Niemcy są znane na całym świecie z wysokiej jakości świadczonych usług medycznych. 
Przyczyniają się do tego znakomici lekarze i pielęgniarki. 

Na niemieckim rynku pracy brakuje 
pielęgniarek 



Niemieckie placówki medyczne, aby utrzymać wysoką pozycję pośród globalnej konkurencji, 
potrzebują wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników. Ich brak na niemieckim rynku pracy 
prowadzi do tego, że niemieckie placówki poszukują pracowników w innych krajach UE, w 
szczególności w Polsce. Polska branża medyczna znana jest z wykwalifikowanych i 
zdeterminowanych lekarzy, pielęgniarek i innych, dlatego polscy pracownicy są tak bardzo pożądani 
przez niemieckie placówki. 

Jest to wielka szansa dla specjalistów jak i studiujących w Polsce. Z tej szansy skorzystały już 
tysiące Polaków. Dziś poprzez swoją pracę wnoszą istotny wkład w dalszy rozwój największych 
niemieckich placówek medycznych. 

Na niemieckim rynku pracy brakuje 
pielęgniarek 



Kiedy zdecydowali się skorzystać z tej szansy pracy w Niemczech, nie tylko otrzymali stałą posadę 
ale też korzystne wynagrodzenie. Korzystają również z niemieckich świadczeń socjalnych. Są to 
między innymi bardzo dobre emerytury, ubezpieczenia zdrowotne i opieka lekarska, zasiłki dla 
bezrobotnych, dla dzieci i dużo więcej.  

Ponadto, wiele placówek medycznych oferuje dodatkowe korzyści swoim pracownikom takie jak 
szkolenia zawodowe i językowe oraz dopłaty do nauki (np. studia podyplomowe, MBA).  

Poza tym oferują samochód służbowy, z którego pracownik może korzystać również prywatnie, 
zniżki na transport publiczny, zajęcia sportowe i inne usługi. 

 

Na niemieckim rynku pracy brakuje 
pielęgniarek  



Mamy wiele lat doświadczenia w pośredniczeniu między Europejskimi specjalistami, a niemieckimi 
placówkami , i znamy dokładne sposoby znalezienia odpowiedniego stanowiska. Poniżej znajdują 
się  trzy najlepsze strategie, dzięki którym można znaleźć odpowiednią pracę. Dodatkowo 
wyróżniliśmy z każdej strategii zalety i wady, żeby uzyskać realistyczny obraz. 

 

Poszukiwanie pracy w Niemczech –  
3 najlepsze strategie 

 

Ważne: Znalezienie odpowiedniego stanowiska jest istotne – bez 
tego ani rusz, – ale trzeba rozważyć także inne aspekty. Po pierwsze 
pracując w Niemczech, potrzebna jest najpierw umowa o prace. 
Dodatkowo wymagana jest rejestracja w wielu urzędach i dużo 
innych formalności. Oczywiście potrzebne jest również mieszkanie. 
Konieczny jest miedzy innymi telefon komórkowy i połączenie z 
Internetem . To nie jest problem w Polsce, każdy wie jak załatwić 
takie rzeczy. Jednak w obcym kraju może to być wyzwaniem.  

 Na końcu tego tekstu znajdują się najlepsze metody, 
którymi wspieramy kandydatów. 



W Niemczech jest wiele sposobów uzyskania informacji o ofertach 
pracy. Gazety, regionalne urzędy, reklamy i portale pracy w 
Internecie oferują szeroki wachlarz ofert pracy. Dzięki temu można 
łatwo poszukać odpowiedniego miejsca pracy.  

Najłatwiejsze na początek jest skorzystanie z wyszukiwarki Google 
(wyszukiwane hasło: pielęgniarka praca niemcy). 

Strategia 1: Poszukiwanie 
na własną rękę 



Wady  

• Oferta nie jest uporządkowana 

• Trzeba przeszukiwać różne strony 
internetowe  

• Wiele portali i stron internetowych jest 
nieprzejrzystych 

• Wiele opisów ofert pracy jest trudnych do 
zrozumienia z powodu niemieckich 
terminów i wyrażeń technicznych 

• Często bywa jednak niejasne, czy dane 
stanowisko jest w rzeczywistości zgodne z 
kwalifikacjami kandydata 

• Jest się całkowicie zdanym na siebie 

Zalety  

• Dostępne jest wiele aktualnych ofert 

• Wybór jest bardzo duży 

• Można znaleźć odpowiednie stanowiska do 
każdych kwalifikacji 

• Wiele portali na bieżąco aktualizuje swoje 
oferty pracy 

• Takie oferty nie są w żaden sposób 
zobowiązujące 

 



Headhunter pracuje dla danej placówki i poszukuje takich 
pracowników, których kwalifikacje odpowiadają 
oferowanemu przez tą firmę stanowisku. 

Zazwyczaj Headhunter zauważy kandydata, jeżeli jego CV 
i kwalifikacje można znaleźć w Internecie. Niektóre 
portale pracy (np.: LinkedIn, Monsterpolska)  oferują 
możliwość tworzenia takich stron w celach aplikacyjnych. 

Strategia 2: Headhunterzy 



Wady 

• Headhunterzy rzadko szukają pracowników  
za granicą 

• Nie ma się wpływu na to czy w ogóle ani 
kiedy Headhunter nawiąże kontakt 

• Na początku może być niejasne, dla której 
placówki Headhunter szuka pracownika 

• Headhunterzy pomagają tylko podczas 
rozmowy z firmą   

• Po podpisaniu umowy, pracownik jest 
całkowicie zdany na siebie 

Zalety  

• Nie trzeba aktywnie zajmować się 
poszukiwaniem pracy 

• Headhunter skontaktuje się z kandydatem 
wtedy, gdy ma on kwalifikacje, których 
szuka 

• Headhunterzy z reguły szukają 
pracowników na wysoko opłacane 
stanowiska (np. lekarz) 

 



Profesjonalne i renomowane pośrednictwa pracy zapewniają nie 
tylko atrakcyjne oferty, ale także kompleksową opiekę nad 
kandydatem. Każdy, kto chce pracować w obcym kraju napotyka 
wiele wyzwań (urzędy, szukanie mieszkania, integracja zawodowa i 
prywatna itp.) . Agencje pośrednictwa pracy zapoznają kandydata z 
podstawowymi informacjami i wspierają go w razie pojawienia się 
problemów. 

Wskazówka: Koszty agencji pośrednictwa pracy ponosi placówka. 
Takie usługi są dla kandydatów zawsze i w każdym wypadku 
bezpłatne. 

 

Strategia 3: Agencja pośrednictwa 
pracy 



Wady  

• Dostępne są stanowiska tylko w 
sprawdzonych placówkach przez co oferta 
jest ograniczona 

• Pośród agencji pośrednictwa pracy 
zdarzają się „czarne owce“ (więcej 
informacji  o tym znajduje się w naszym 
newsletterze) 

• Pozytywny wynik pośrednictwa opiera się 
na zaufaniu pomiędzy agencją 
pośrednictwa pracy i kandydatem 

 

Zalety  

• Pracownik agencji zna kandydata, i wie 
jakie stanowisko do niego pasuje 

• Agencje pośrednictwa pracy pomagają przy 
wszystkich formalnościach 

• Długotrwały kontakt z polskojęzycznym 
doradcą 

• Od początku pracownicy agencji 
podchodzą do kandydata indywidualnie 

• Nie trzeba płynnie mówić po niemiecku, 
wystarczy znajomość języka niemieckiego 
na poziomie podstawowym 

• Takie usługi są bezpłatne 



Podsumowanie 

Wszystkie trzy strategie umożliwiają znalezienie pracy jako pielęgniarka w Niemczech. Przy 
pierwszej strategii trzeba aktywnie działać i przeglądać wiele ofert, aż znajdzie się odpowiednią. 
Przy rekrutacji i rozmowach kwalifikacyjnych kandydat zdany jest tylko i wyłącznie na siebie i 
pozbawiony wparcia. Druga strategia charakteryzuje się tym, że musi on zamieścić swoje CV w 
Internecie. Wielką wadą jest brak kontroli. Kandydat musi czekać aż Headhunter się z nim 
skontaktuje. A zrobi to gdy uzna zamieszczone w Internecie CV za interesujące. 

Trzecia strategia łączy pozytywne aspekty pierwszych dwóch strategii. Agencje pośrednictwa pracy 
mają sprawdzone oferty pracy, ale mogą również szukać innego nowego stanowiska dla kandydata. 
Ponadto otrzymuje on wsparcie we wszystkich aspektach potrzebnych do pomyślnego rozpoczęcia 
pracy w Niemczech. Obejmuje to na przykład pomoc w rozmowach kwalifikacyjnych, 
formalnościach, znalezieniu mieszkania i integracji zawodowej i prywatnej. 

 



Komu najczęściej opłaca się praca w 
Niemczech? 

Ze względu na brak specjalistów niemiecki rynek pracy oferuje korzystne warunki. Jest to wielka 
szansa, dla specjalistów jak i studiujących medycynę w Polsce, na dobrze płatną pracę. Dotyczy to 
zwłaszcza lekarzy, pielęgniarek, terapeutów, opiekunów osób starszych, ratowników, psychologów, i 
innych z branży medycznej. 

Ponadto zaletą jest, kiedy kandydat mówi po niemiecku. Bardzo ważne jest posiadanie 
doświadczenia zawodowego we wskazanych dziedzinach. Konieczna jest też znajomość 
aktualnych odkryć medycznych i prac naukowych oraz wysoka motywacja. 



To sprawia, że JobHero.eu jest idealne 

 Jako agencja skali europejskiej specjalizujemy się w branży medycznej. Współpracujemy z 
wieloma renomowanymi placówkami medycznymi i nieustannie szukamy wykwalifikowanych i 
zmotywowanych pracowników. 

 Dla kandydatów nasze usługi są bezpłatne. Nie podpisują żadnej umowy i nie są  prawnie 
zobowiązani do przyjęcia oferty pracy. To kandydaci decydują, czy dane stanowisko jest 
odpowiednie. 

 Na naszej stronie znajduje się więcej informacji i formularz rejestracyjny. Chcesz pracować w 
Niemczech?  Wykonaj dzisiaj pierwszy krok do swojego sukcesu zawodowego i wypełnij nasz 
formularz rejestracyjny! 


