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OFERTA nr 2023/8 

Informacje dotyczące pracodawcy 

Nazwa firmy/pracodawcy Flamingo Apotheke Bahnhofstraße 

Adres pracodawcy (ulica, 

miejscowość, kod pocztowy) 

Bahnhofstraße 63 
03046 Cottbus 

Adres strony internetowej   

Osoba do kontaktu kandydatów z 

pracodawcą 
Adam Kiewel 

Sposób aplikacji lub kontaktu 

kandydatów z pracodawcą 
CV i list motywacyjny 

Data ważności oferty 00-00-2022 

Wymagania 

Wykształcenie wyższe magisterskie 

Kierunek/specjalność Farmacja 

Znajomość języków obcych Niemiecki B2/C1 

Umiejętności/kwalifikacje/uprawienia Prawo Wykonywania Zawodu 

Inne  

Opis stanowiska pracy 

Nazwa stanowiska pracy Aptekarz 

Rodzaj oferty 
praca stała, po okresie probnym  

 

Rodzaj umowy   umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy 40 Wysokość wynagrodzenia brutto 

18000 zł 
miesiecznie 

(1 €~4,65 zł) 

Miejsce pracy (woj. miejscowość) 
Brandenburgia, 
Cottbus 

Liczba wakatów 1 

mailto:biurokarier@ujd.edu.pl
http://www.bk.ujd.edu.pl/


Zakres obowiązków 

✓ Wykonywanie zawodu aptekarza zgodnie z 
przepisami prawa w szczególności 

✓ Praca za pierwszym stołem 
✓ Wykonywanie leków recepturowych, w tym 

jałowych postaci leku.  

 

 

INNE INFORMACJE PRACODAWCY DLA KANDYDATÓW 

Szukasz nowego wyzwania? Interesuje Cię zmiana? Masz już doświadczenie zawodowe 
albo właśnie ukończyłeś szkołę? Chcesz pracować w zespole, który daje dużo radości z 
pracy? Lubisz język niemiecki i chcesz rozwijać jego znajomość?  
W takim razie trafiłeś na idealną ofertę. 
Poszukujemy magistra farmacji lubiącego swoją pracę. Jesteśmy apteką w sercu Cottbus. 
Mamy wielu stałych klientów, których otaczamy indywidualną opieką. Współpracujemy z 
domami spokojnej starości oraz praktykami lekarskimi, które zaopatrujemy w leki i wyroby 
medyczne. Produkujemy również leki cytostatyczne.  
 

Opis stanowiska 

Wykonywanie zawodu aptekarza zgodnie z przepisami prawa, w szczególności praca za 
pierwszym stołem i wykonywanie leków recepturowych, w tym jałowych postaci leku.  
 

Oferujemy: 
• Wynagrodzenie nie mniejsze niż 3.895€ brutto 
• Pomoc w zakwaterowaniu 
• Premię uznaniowa dwa razy w roku 
• Elastyczne godziny pracy (8-18:30) 
• Praca w soboty nie częściej niż raz na cztery tygodnie (8-12) 
• Umowa na czas nieokreślony po zakończeniu okresu próbnego 
• Imprezy integracyjne 
• Wysoką kulturę pracy 

 

Oczekujemy: 
• Posiadania dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów na kierunku Farmacja 
• Spełniania wymogów formalnych do uzyskania niemieckich uprawnień do 

wykonywania zawodu 
• Znajomości języka niemieckiego na poziomie B2/C1 
• Gotowość do pełnienia dyżurów nocnych po zdobyciu wystarczającego 

doświadczenia 
• Zaangażowania oraz umiejętności pracy w zespole. 

 

Jeśli nasza oferta odpowiada Twoim oczekiwaniom prosimy o przesłanie CV i listu 
motywacyjnego wraz z adnotacją o zezwoleniu na wykorzystanie danych osobowych w 
celach rekrutacyjnych na adres email info@flamingo-apotheken.de lub listownie 
 
 

Flamingo Apotheke Bahnhofstraße 
Bahnhofstraße 63 

03046 Cottbus 

Niemcy 

 

Telefon +49 355 780 730 

Osoba kontaktowa Adam Kiewel 

mailto:info@flamingo-apotheken.de


 


