
Niemcy: doskonałe miejsce do życia i do 

pracy 
Wymagania 

 
■ wykształcenie wyższe (licencjat); dyplom  

Ratownika Medycznego 
■ znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 

(certyfikat B2) 
■ europejskie prawo jazdy kategorii „B”;  

mile  widziane prawo jazdy kategorii „C1” 
■ zaświadczenie o niekaralności 
 
Skontaktuj się z nami!  

W przypadku obopólnego zainteresowania 
 serdecznie zapraszamy do  poznania nas  
w  środkowej Hesji. Opłacimy Ci jeden nocleg  
w  hotelu. 
 
Jeżeli jesteś zainteresowany lub masz dalsze 
 pytania, prosimy o kontakt z nami:  
edyta.przybyszewska@rdmh.de 
 
 
 
www.rdmh.de/international

Praca w Pogotowiu 
Ratunkowym na 
 terenie Niemiec 
  Twój krok w przyszłość

Kraj związkowy Hesja leży w samym sercu 
 Niemiec. W powiatach Marburg-Biedenkopf, 
Giessen, Vogelsbergkreis i Lahn-Dill-Kreis, na 
 terenie których się znajdujemy, spotkasz zróżni-
cowane krajobrazy, niewielkie pasma górskie, 
 zabytkowe starówki oraz piękne wioski. Miasta 
uniwersyteckie Marburg i Giessen przyciągają 
wielu młodych ludzi.

Środkowa Hesja 
(Mittelhessen)



Cieszymy się na spotkanie z Tobą! 
 
Rozpocznij swoją karierę jako ratownik medyczny  
w centralnej części Niemiec w Stacji Pogotowia 
 Ratunkowego DRK Środkowej Hesji. 
 
Jesteśmy jedną z wiodących służb ratowniczych  
na obszarze niemieckojęzycznym. Świadczymy 
 wysokiej jakości usługi dla 40 zespołów ratowni-
czych w czterech centralnych krajach związkowych 
Hesji oraz na wyspach Langeoog i Spiekeroog na 
Morzu Północnym. 
 
Nasz zespół liczy 860 pracowników, w tym więk-
szość w służbach ratowniczych. 
 
Nasze Stacje Pogotowia Ratunkowego mają bardzo 
wysoki standard. Posiadamy własne centrum szko-
leniowe z centrum symulacyjnym. Przywiązujemy 
dużą wagę do wysokiej jakości opieki medycznej. 
We wdrażaniu tego wysokiego standardu wspiera 
nas nasze kierownictwo medyczne – trzech 
 doświadczonych lekarzy ze Szpitala Uniwersytec-
kiego w Marburgu.

Oferujemy Ci bardzo dobre warunki! 
 
Naszym atutem są nasi pracownicy. Jako rzetelny i 
opiekuńczy pracodawca oferujemy wysoki standard 
bezpieczeństwa pracy. Nasi pracownicy powinni 
 posiadać jak najlepsze warunki pracy oraz czuć się 
u nas komfortowo. Dlatego wspieramy ich rozwój  
i cieszymy się z możliwości wszelkiego rodzaju 
szkoleń, jakie możemy w tym celu zaoferować. 
 
Oferujemy: 

■ umowę na czas nieokreślony 
■ stabilne warunki zatrudnienia 
■ jasne przepisy taryfowe / wynagrodzenie począt-

kowe 2900€ brutto 
■ przyznawanie dodatków specjalnych, świątecz-

nych oraz nocnych, a także specjalnego dodatku 
rocznego zgodnie z układem zbiorowym pracy 
DRK 

■ zakładowy system emerytalny 
■ kompleksowe szkolenie poprzez udział w dosko-

naleniu zawodowym ratownika medycznego 
■ regularne szkolenia oraz dalszą edukację 
■ pakiet świadczeń socjalnych 
■ nowoczesne znormalizowane wyposażenie we 

wszystkich dziedzinach

Jak do nas dołączyć? 
 
Twój cel to praca dla nas na stanowisku ratownika 
medycznego. Jak tego dokonać? Twój dyplom 
musi zostać uznany przez właściwą niemiecką 
 instytucję. Warunkiem tego jest posiadanie 
 doświadczenia zawodowego w Pogotowiu Ratun-
kowym na terenie Niemiec. 
 
To doświadczenie zawodowe zdobędziesz u nas 
poprzez płatne uczestnictwo w czteromiesięcz-
nym kursie kwalifikującym ratownika medycznego 
(wynagrodzenie 2400€ brutto). 
 
Po pomyślnie zakończonym egzaminie będziesz  
z nami pracował jako sanitariusz, dopóki nie 
 udowodnisz, że posiadasz godziny pracy, które  
są niezbędne do uznania dyplomu ratownika 
 medycznego. Jeżeli Twój dyplom zostanie 
uznany, podejmiesz pracę jako ratownik 
 medyczny z umową na czas nieokreślony 
 (wynagrodzenie początkowe 2900€ brutto).


