Posiadasz lub lada moment uzyskasz dyplom fizjoterapeuty❓ Chcesz podjąć pracę
za granicą i jesteś gotowy na naukę języka obcego❓ Zapraszamy do Francji❗ Cały
proces przygotowania do wyjazdu bezpłatny dla naszych kandydatów❗ Francuskie
placówki medyczne czekają na Ciebie❗
Agencja IPF medical już od kilku lat organizuje zatrudnienie dla polskich
fizjoterapeutów, którzy z powodzeniem podejmują pracę we francuskich
placówkach medycznych takich jak: centra rehabilitacji, kliniki, szpitale, termy,
ośrodki opieki średnio i długoterminowej czy też gabinety prywatne,
mieszczących się na terenie całej Francji.
Zapewniamy 6-miesięczny proces przygotowania do wyjazdu całkowicie bezpłatny
dla naszych kandydatów. Rozpocznij go już dziś, aby za kilka miesięcy podjąć pracę
we Francji!
Miejsce pracy: CENTRUM REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ - Francja, region
Grand Est, departament Aube (nr 10)
OPIS STANOWISKA:
 Ośrodek specjalizuje się w leczeniu pacjentów ortopedycznych i
traumatologicznych ze schorzeniami układu narządu ruchu, a także w leczeniu
poparzeń. Pacjentami placówki są osoby dorosłe powyżej 18 roku życia.
 Placówka dysponuje dwoma dużymi basenami i wyposażona jest w sale do
rehabilitacji o łącznej powierzchni ponad 3000 m2.

Fizjoterapeuta zajmuje się rehabilitacją pacjentów ze schorzeniami układu
narządu ruchu oraz zapoznaje się z zaleceniami lekarza, bierze udział w
planowaniu terapii i spotkaniach z personelem medycznym.
OFERUJEMY:
 Umowę CDI (umowa na czas nieokreślony), z 2-miesięcznym okresem
próbnym, podpisywaną bezpośrednio z francuskim pracodawcą.
 Pracę na pełen etat – 35 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku w
godzinach 9.00- 12.30 do 14.30-17.30. Brak dyżurów w weekendy.
 Wynagrodzenie: ok. 2 600 € brutto/miesiąc (czyli ok. 11 630 zł brutto/
miesiąc) na umowie na czas próbny. Po tym okresie wynagrodzenie wzrasta o
premię miesięczną w wysokości 300 € brutto i wynosi ok. 2900 €
brutto/miesiąc (czyli ok. 12 970 zł brutto/miesiąc). Podczas ustalania







wysokości wynagrodzenia pod uwagę brany jest również staż pracy. Placówka
oferuje także bezpłatny obiad.
Darmowe zakwaterowanie przez okres 2 miesięcy (typ lokum studenckie,
pokój) następnie pomoc Ipf medical w organizacji zakwaterowania
(przykładowy koszt wynajęcia kawalerki to ok. 400-500 €/miesiąc).
Bezpłatny kurs języka francuskiego (on-line lub stacjonarny).
Bezpłatną nostryfikację dyplomu i tłumaczenie wszystkich dokumentów.
Pokrycie kosztów podróży do Francji do kwoty 100 euro.

WYMAGANIA:
 Wykształcenie kierunkowe: licencjat lub magister fizjoterapii, min. 1470 godzin
praktyk odbytych podczas studiów lub doświadczenie zawodowe.
 Umiejętność pracy w zespole.
 Samodzielność i odpowiedzialność.
 Życzliwe podejście w kontakcie z pacjentem.
NIE WYMAGAMY:
 Dodatkowych kursów.
 Doświadczenia zawodowego.
 Znajomości języka francuskiego – tego nauczymy Cię sami!
NIE CZEKAJ DŁUŻEJ! NOWE WYZWANIA I FRANCUSCY PRACODAWCY
CZEKAJĄ NA CIEBIE!
Abyś mógł podjąć pracę we Francji potrzebna jest nostryfikacja Twojego dyplomu i
znajomość języka francuskiego. Proces przygotowania do wyjazdu trwa około 6
miesięcy i jest bezpłatny dla kandydatów, którzy wyjeżdżają z nami do Francji na
okres 10-ciu miesięcy. Co więcej, nie pobieramy prowizji od późniejszego
wynagrodzenia fizjoterapeuty, ponieważ umowa o pracę podpisywana jest
bezpośrednio z francuskim pracodawcą!
Prześlij swoje CV na adres rekrutacja@ipfmedical.pl
🔰 Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat pracy w termach i procesu
organizacji wyjazdu, to zapraszam do kontaktu:
☎ 503 090 703
📧 katarzyna.khoury@ipfmedical.pl

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez spółkę IPF
Medical z siedzibą w Poznaniu oraz inne spółki z grupy IPF, w celu przeprowadzenia
aktualnej rekrutacji i zatrudnienia.
Wyrażam również zgodę, aby spółka IPF Medical mogła przesłać mi informacje
dotyczące innych rekrutacji w przyszłości oraz kontaktować się ze mną w sprawie
ciekawych ofert pracy za granicą ”.
Znajdź nas na www.facebook.com/ipfmedicalpl/

