
Stellenangebot   - 24h Pflegehilfskraft 

Wir sind ein professionelles, familiäres Unternehmen, welches viele Karrierechancen im Bereich der 

24h Pflege und interessante Verdienstmöglichkeiten bietet. Unser einzigartiges, nachhaltiges und 

strukturiertes Konzept hat sich seit vielen Jahren bewährt und sehr gut auf dem deutschen Markt 

etabliert. 

Was solltest Du mitbringen? Grundlegende Deutschkenntnisse, Spaß an der Arbeit, Empathie und 

optimaler Weise Erfahrung in der Pflege. Bei einem persönlichen Gespräch werden wir zusammen 

über unsere gemeinsamen Vorstellungen und Wünsche sprechen und schauen, wie eine 

bestmögliche Zusammenarbeit umsetzbar wäre. 

Viele pflegebedürftige Menschen freuen sich auf Sie und Ihre Unterstützung im Alltag. 

Für wen das Stellenangebot momentan nicht aktuell sein sollte, haben wir noch ein kleines Bonbon:  

Empfehlung lohnt sich: für jede von Ihnen empfohlene Pflegekraft, die bei uns eingestellt wird, 

schenken wir Ihnen 50€ auf Ihr Konto!   

Interessant? Dann freuen wir uns auf Deine Nachricht unter praca@1apflegemax24.de oder 

hczarnecka@1apflegemax24.de  

 

 

Oferta pracy – opieka do osób starszych lub niepełnosprawnych w Niemczech wraz z możliwością 

doskonalenia języka niemieckiego 

Jako placówka medyczna w Niemczech 1a PflegeMAX 24h oferujemy prace jako opiekun/opiekunka 

do osób starszych lub niepełnosprawnych, dobre zarobki, ubezpieczenie oraz szkolenia 

(doświadczenie w opiece jest mile widziane aczkolwiek nie obowiązkowe). Nasza firma w 

przeciwieństwie do agencji współpracuje z kasami chorych, działa w bardzo przejrzysty i poukładany 

sposób i dzięki temu od lat działamy bardzo prężnie i stabilnie w rejonach Mannheim, Monachium i 

Koblencji. 

Praca polega na tym, ze opiekun/opiekunka mieszka, dogląda pacjenta, gotuje, sprząta i pomaga 

podopiecznemu w codziennych czynnościach pracując 30 lub 40 godzin tygodniowo i mając jeden 

dzień w tygodniu wolny.  

Jakie są warunki? Znajomość języka niemieckiego (przynajmniej na poziomie A1) motywacja i chęć do 

pracy. Najważniejsze jest ludzkie, życzliwe podejście do innych, wyrozumiałość oraz empatia wobec 

pacjenta.  

Jeśli oferta obecnie nie jest dla Państwa aktualna, warto przyjrzeć się naszym nagrodom: za każdą 

przez Państwa poleconą i u nas zatrudnioną opiekunkę/opiekuna przelewamy Państwu w ramach 

podziękowania 50€! 

Jeśli wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie, cieszymy się na Państwa zgłoszenia: 

praca@1apflegemax24.de lub hczarnecka@1apflegemax.de (+49 176 11669 108) 
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