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Neue Perspektiven
für Ihren Beruf –
Nowe perspektywy dla
Pani / Pana zawodu.
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Sie können sich vorstellen,
in Deutschland zu arbeiten?
Czy może sobie Pani / Pan
wyobrazić pracę w Niemczech?

Ihr Spezialist für Arbeit im Gesundheitswesen
Als spezialisierter Personalvermittler im Gesundheitswesen und im Sozialbereich suchen wir laufend qualifizierte Fachkräfte, die sich eine berufliche
Perspektive in Deutschland vorstellen können.
Auf unserer Website www.droeber.com erfahren Sie mehr über eine
Bewerbung und Sie können unabhängig davon Ihr Profil, Ihren Wunsch/
Wünsche des Arbeitsortes und Fachgebiet in einen Bewerber-Pool einstellen.
Sobald eine passende Stelle von unseren Auftraggebern angefragt wird,
nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf.
Zusatzangebote für einen guten Start
Damit Sie sich von Anfang an gut in Deutschland zurecht finden, bieten wir
für unsere Bewerberinnen und Bewerber auch diverse Schulungen an: von
Sprachkursen, über fachliche Trainings bis hin zu interkulturellen Seminaren.
So können Sie die Startbasis für Ihre neue Arbeit in Deutschland optimieren.
Wir sprechen Ihre Sprache
Bewerbungsgespräche in Ihrem Land werden von uns mit unseren einheimischen Kooperationspartnern durchgeführt, sodass Sie alle Fragen
zweifelsfrei klären können.

Państwa specjalista w sprawach pracy w systemie
opieki zdrowotnej
Jako wyspecjalizowany doradca personalny dla systemu opieki
zdrowotnej stale poszukujemy wykwalifikowanych fachowców, którzy
mogą sobie wyobrazić perspektywę zawodową w Niemczech.
Na naszej stronie internetowej www.droeber.com dowiecie się
Państwo więcej odnośnie podania o pracę i niezależnie od tego
może Pani / Pan swój profil, swoje życzenie / życzenia odnośnie
miejscowości pracy i specjalności wpisać do pola aplikujących.
Jak tylko nasi zleceniodawcy zgłoszą odpowiednie miejsce pracy,
nawiążemy z Panią / Panem kontakt.
Dodatkowe oferty na dobry start
Abyście mogli Państwo od samego początku dobrze odnaleźli się
w Niemczech, proponujemy dla naszych aplikantek i aplikantów
różnego rodzaju szkolenia: od kursów językowych, poprzez
specjalistyczne treningi do seminariów interkulturowych. W ten
sposób możecie Państwo zoptymalizować bazę startową dla swojej
nowej pracy w Niemczech.
Mówimy w Państwa języku
Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w Państwa kraju
wspólnie z naszymi miejscowymi partnerami kooperacyjnymi,
tak że na wszystkie pytania będziecie mogli Państwo otrzymać
wyczerpujące odpowiedzi.

Wolfgang Dröber
Vogelsangstr. 44
D-71126 Gäufelden-Öschelbronn

Wolfgang Lichtblau
Eberlestr. 3
D-86157 Augsburg

Telefon: +49 (0)70 32 – 91 01 79
E-Mail: Droeber@Droeber.com

Telefon: +49 (0) 8 21 – 44 96 079
E-Mail: Lichtblau@Droeber.com

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:

Swoją aplikację prosimy przesłać na:
PL.Kontakt@Droeber.com
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Wir freuen uns
auf Ihr Interesse –
Oczekujemy na Państwa
zainteresowanie!

