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REKRUTACJA
Proces rekrutacji w firmie Hilfemed jest niezwykle

prosty i szybki! Możemy go podzielić na 4 kroki:

KONTAK Z NASZĄ FIRMĄ

ROZMOWA Z REKRUTERKĄ

ROZMOWA Z

NIEMIECKIM PARTNEREM

PODPISANIE UMOWY
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TELEFON OD

KOORDYNATORA Z

PROPOZYCJĄ PRACY



Jeśli chciałabyś rozpocząć pracę jako opiekunka

osób starszych w Niemczech, to pierwszym krokiem

jest zaaplikowanie do naszej firmy. Aktualne oferty

pracy możesz znaleźć na:

 

KONTAKT Z
NASZĄ FIRMĄ

Formularz kontaktowy

www.HilfeMed.pl

HilfeMed

Możesz się do nas zgłosić przez:

Znajdziesz go na naszej stronie internetowej

(www.HilfeMed.pl) na stronie głównej lub w

zakładce "KONTAKT". Po otrzymaniu Twojej

wiadomości skontaktujemy się z Tobą w najbliższym

możliwym terminie w godzinach 

od 8:00 do 16:00 w dni robocze.
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Facebook

Możesz się do nas zgłosić w wiadomości prywatnej

na Facebooku (HilfeMed). Na wszelkie zgłoszenia

oraz zapytania odpowiadamy na bieżąco.

E-mail
Napisz do nas wiadomość na adres mailowy:

biuro@hilfemed.pl

Na otrzymanego maila odpowiemy tego

samego dnia lub w najbliższy dzień roboczy

(pon.-pt. 08:00–16:00).

Telefon

Jeśli chciałabyś skontaktować się bezpośrednio z

naszą rekruterką, to zadzwoń na numer:

793 366 726

lub zadzwoń do naszego biura:

71 307 31 77
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tel:713073177


dostępność oraz gotowość do wyjazdu,

preferencje dotyczące zlecenia (płeć

podopiecznego, miejsce zlecenia, trudność

zlecenia itp.),

wiek, wzrost i waga,

poziom znajomości języka niemieckiego,

doświadczenie w opiece,

kilka słów o sobie, zainteresowania itp.,

w czasie pandemii: certyfikat COVID oraz

szczepienia przeciwko COVID.

Podczas takiej rozmowy nasza rekruterka zapyta o

rzeczy niezbędne do wypełnienia profilu, 

takie jak:

 

ROZMOWA Z
REKRUTERKĄ
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Ta rozmowa jest zazwyczaj bardzo podobna do tej,

którą przeprowadza nasza rekruterka. Opiekunka może

spodziewać się tych samych pytań, jednak konwersacja

przebiega w całości w języku niemieckim. Celem

rozmowy jest potwierdzenie stopnia znajomości języka

niemieckiego wpisanego w profil kandydatki.

ROZMOWA Z
NIEMIECKIM PARTNEREM
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Po zaakceptowaniu Twojego profilu przez

niemiecką rodzinę pora na podpisanie umowy i

dopełnienie wszelkich formalności.

PODPISANIE UMOWY I
DOKUMENTY

DOKUMENTY

umowa wraz z załącznikami,

dokumenty niezbędne do uzyskania zaświadczenia A1,

wzór referencji, 

polecenie wyjazdu służbowego.

Dokumenty, które otrzymasz to:

Wraz z dokumentami otrzymasz od nas mały upominek!

8



Warunkiem wyjazdu jest prawidłowe podpisanie

wszystkich dokumentów. Podpis powinnaś złożyć w

każdym wymaganym polu przy pomocy długopisu.

Proces podpisania dokumentów:

PODPISANIE DOKUMENTÓW

WYSYŁAMY DOKUMENTY POD

WSKAZANY ADRES KURIEREM

ODBIERASZ I PODPISUJESZ 

DOKUMENTY

ODSYŁASZ DOKUMENTY DO NAS PRZY

POMOCY KURIERA, KTÓRY ODBIERZE

JE OD CIEBIE DZIEŃ PO ICH

DOSTARCZENIU
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Czy muszę podpisać wszystkie otrzymane

dokumenty?

Czy mogę podpisać dokumenty ołówkiem?

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Tak, warunkiem wyjazdu jest podpisanie

wszystkich dokumentów.

Nie, wszystkie dokumenty należy podpisać

niezmywalnym długopisem.

Gdzie w umowie znajdę informacje o

wysokości wynagrodzenia?

Wysokość wynagrodzenie znajduję się w

Informacji o wyjeździe dołączonej do

umowy. Podana jest tam kwota netto, czyli

„na rękę".
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Czym jest zaświadczenie A1?

Kiedy dotrzymam dokument PIT-11?

Czy muszę mieć umowę, jeśli jestem na

emeryturze?

To dokument potwierdzający, że osoba

przekraczająca granicę na terenie Unii

Europejskiej podlega polskim przepisom,

przez co na przykład nie potrzebuje

niemieckiego ubezpieczenia.

Jak długo muszę czekać na A1?

Maksymalny czas uzyskania zaświadczenia A1

to miesiąc, tyle czasu ZUS potrzebuje na

opracowanie otrzymanych dokumentów i

wydanie zaświadczenia

W terminie ustalonym przez polskie prawo,

zazwyczaj jest to do końca lutego nowego

roku, czyli po zakończeniu rozliczanego roku.

Tak, każdą opiekunkę/opiekuna obowiązuje

umowa.
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Czy mogę coś zmienić/dopisać w umowie?

W jaki sposób mam odesłać dokumenty?

Nie, każda ewentualna zmiana (na przykład

adres, poprawienie błędu w numerze PESEL)

musi być z nami konsultowana. 

W jaki sposób wysyłacie dokumenty?

Dokumenty dostarcza kurier na wskazany

przez przyszłą opiekunkę adres. Jeśli do

wyjazdu zostało zbyt mało czasu, żeby kurier

zdążył dostarczyć dokumenty, to wysyłamy je

mailowo.
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Wysłany przez nas kurier odbiera dokumenty

dzień po ich dostarczeniu.



Odprowadzamy składki:

rentowe 

emerytalne

zdrowotne 

na Fundusz Pracy 

na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych 

na prośbę pracownika składkę chorobową

Zazwyczaj odprowadzamy składki od najniższej

krajowej, jednak jeśli opiekunka woli inaczej, to

możemy też odprowadzać składki od średniej

krajowej (wtedy kwota, którą opiekunka

otrzyma łącznie na konto będzie niższa, wyższe

składki pokrywane są ze stawki proponowanej

wstępnie za zlecenie.).  

UBEZPIECZENIE I SKŁADKI 
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Każda opiekunka otrzymuje:

 

zaświadczenie A1 

kartę EKUZ, czyli dokument uprawniający

opiekunkę do bezpłatnego korzystania z

podstawowej opieki zdrowotnej na terenie:

krajów Unii Europejskiej, państw EFTA oraz

Wielkiej Brytanii.

14



ORGANIZACJA
TRANSPORTU

W przypadku, gdy opiekunka wyjeżdża z nami po

raz pierwszy, przejazd w jedną stronę (na zlecenie)

opłaca sama, a my zwracamy koszt podróży przy

pierwszej wypłacie. Jest to standardowa procedura,

która pomaga nam uniknąć nieprzyjemnych

sytuacji, takich jak niespodziewana rezygnacja

opiekunki w ostatniej chwili z wyjazdu. Zapłacimy z

góry za przejazd przy każdym następnym

wyjeździe. Nasze koordynatorki znajdą, a następnie

zarezerwują przejazd dla Ciebie.
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OBOWIĄZKI OPIEKUNKI
Do obowiązków opiekunki należy:

Podstawowe sprzątanie - zmywanie naczyń,

robienie prania, dbanie o czystość w domu.

Przygotowywanie posiłków dla 

podopiecznego.

Robienie zakupów.

Pomoc podopiecznemu w utrzymaniu

prawidłowej higieny.

Pomoc podopiecznemu przy ubieraniu się.

Aktywizacja seniora i organizacja jego czasu

wolnego.
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Do obowiązków opiekunki NIE należy: 

Mycie okien.

Praca w ogrodzie.

Podawanie podopiecznemu leków i

wykonywanie czynności pielęgniarskich.

Obcinanie paznokci i wszelkie czynności

ingerujące w ciało podopiecznego.

Zajmowanie się rodziną podopiecznego -

np. przygotowywanie posiłków dla

wszystkich domowników, pranie ubrań

córce seniora itp.

Sprzątanie piwnicy.
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NUMER DO REKRUTERKI 

Sylwia
793 366 726

Sylwia HilfeMed

sylwia.pomaranska@hilfemed.pl 
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NUMERY DO
KOORDYNATOREK

Ewa
791 395 873

Ewa HilfeMed

ewa.dec@hilfemed.pl 

Aleksandra
793 366 776

Alekandra HilfeMed

aleksandra.naborczyk@hilfemed.pl 

Joanna
793 366 536

 Joanna HilfeMed

joanna.cirog@hilfemed.pl 
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Daria 
536 335 337

Daria HilfeMed

daira.swistak@hilfemed.pl 



NUMERY ALARMOWE

Pogotowie - 112

Straż pożarna - 110

Policja - 110
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