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 JJ Communication  rekrutuje FIZJOTRAPEUTÓW do pracy we FRANCJI 
 

Firma JJ Communication istnieje od 2008 roku a od 2009 roku prowadzi stały nabór fizjoterapeutów do 

pracy we francuskich placówkach medycznych. 

Za naszym pośrednictwem wyjechało już do Francji ponad 200 osób! 

Zrealizowaliśmy unijny program Leonardo da Vinci: „Europejska fizjoterapia- studiuj w Polsce. Praktykuj we 

Francji.”  dzięki któremu 24 fizjoterapeutów odbyło dwumiesięczny staż we Francji 

Nasz kurs językowy otrzymał europejską nagrodę ELL za innowacyjność w nauczaniu języków obcych. 

 
Najważniejsze informacje dla Kandydatów: 

Wynagrodzenie między 2200 euro a 2800 euro. 

Bezpłatny kurs językowy. 

Bezpłatne tłumaczenie dokumentów. 

 

Oferta Pracy 

1. Umowa na czas nieokreślony; 

2. Wynagrodzenie od 2200 euro do 2800 euro; 

3. 35-godzinny tydzień pracy; 

4. 5 tygodni urlopu; 

5. Ubezpieczenie społeczne w ramach umowy o pracę; 

6. Zakwaterowanie w początkowym okresie trwania umowy zapewnione przez pracodawcę; 

 

W ramach współpracy: 

1. Zadbamy, abyś otrzymał pozwolenie na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty we Francji – 

przygotowanie i tłumaczenie dokumentów jest bezpłatne. 

2. Weźmiesz udział w szkoleniu z języka francuskiego, które otrzymało europejską nagrodę ELL za 

innowacyjność w nauczaniu języków obcych – udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

3. Przygotujesz się do rozmowy z pracodawcą. 

4. Otrzymasz ofertę pracy we francuskiej placówce zdrowia. 

5. Zapewnimy, abyś bezpiecznie dotarł do miejsca pracy. 

6. Otrzymasz wsparcie przy zakwaterowaniu we Francji. 

 

Miejsce pracy: 

1. szpitale,  

2. ośrodki rehabilitacyjne,  

3. kliniki, 

4.  prywatne gabinety. 

Wymagania:  
1. Dyplom fizjoterapii;  
2. Powyżej 1200 godzin praktyk odbytych w ramach studiów; 
3. Mile widziane doświadczenie z zakresu pracy z pacjentem (wolontariat, staż, umowa o 

pracę);  
4. Łatwość uczenia się języka obcego;  
5. Gotowość do podjęcia stałej pracy we Francji;  
6. Otwartość, komunikatywność, odpowiedzialność;  
7. Odporność na stres i łatwość dostosowania się do zmian; 
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8. Mile widziane prawo jazdy kat. B. 
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres info@jjcommunication.pl z dopisaną 
klauzulą:  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz 
833). 

 

Dodatkowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu 12 422 80 68, lub na naszej stronie 

www.jjcommunication.pl. 
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