
Praca dla fizjoterapeutów 
we Francji



W liczbach

300 Tylu fizjoterapeutów ukończyło kurs języka 
francuskiego w JJ communication.

250 To liczba fizjoterapeutów, którzy dostali pozwolenie 
na wykonywanie zawodu we Francji za pośrednictwem 
JJ Communication.

200 Tylu fizjoterapeutów, za pośrednictwem JJ Communication, 
podjęło pracę w 70 placówkach we Francji.

Do tej pory przeprowadziliśmy 
4000 godzin szkoleniowych (stan na luty 2017)



Joanna Jóźwiak

Doskonale znam język francuski dzięki czemu od ponad 10 lat 
pomagam fizjoterapeutom podjąć pracę we Francji. W kraju, 
w którym fizjoterapeuci są szanowani i mają możliwość 
rozwoju zawodowego.  

Nazywam się

Wierzę, że satysfakcja z życia zaczyna się wtedy, 
gdy decydujemy się wziąć za nie odpowiedzialność;

Jestem przedsiębiorcą i coachem. Uczę, motywuję i pomagam 
fizjoterapeutom rozpocząć nowe życie;

Projektuję szkolenia z języków obcych dla różnych branż 
zawodowych (medycyna, turystyka, finanse);

Za mój autorski kurs dla fizjoterapeutów otrzymałam europejską 
nagrodę ELL za innowacyjność w nauczaniu języków obcych;

Przeprowadziłam 3000 godzin szkoleniowych z języka francuskiego 
dla fizjoterapeutów;



Oferty JJ Communication to gwarancja atrakcyjnej oferty pracy

Nasi partnerzy, a Twoi przyszli pracodawcy to szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, 
prywatne kliniki, prywatne gabinety, fundacje oraz termy;

Możesz zarabiać nawet 2500 EUR netto. Minimalne wynagrodzenie gwarantowane 
umową o współpracy to 1600 EUR netto;

Twoja umowa o pracę będzie na czas nieokreślony (CDI) lub na czas określony na okres 
kilku miesięcy w zależności od oferty.

Twój czas pracy to 35 godzin tygodniowo. Jeśli u danego pracodawcy pracuje się dłużej 
(do 39 godzin tygodniowo) to będziesz dysponować dodatkowymi dniami urlopu (RTT);

Dużo urlopu i dni wolnych: od 5 (przy 35 godzinnym tygodniu pracy) do 9 tygodni.



Co gwarantuje współpraca 
z JJ Communication?

Uzyskanie pozwolenia

JJ Communication gwarantuje Ci, że Twoje dokumenty będą tak przygotowane, 
że dostaniesz pozwolenie na wykonywanie zawodu we Francji. Jeśli tak się 
nie stanie – możesz rozwiązać umowę bez ponoszenia żadnych konsekwencji.

Zatrudnienie

JJ Communication gwarantuje Ci, że w przeciągu 3 miesięcy od momentu 
zakończenia Twojego przygotowania do wyjazdu otrzymasz atrakcyjną 
ofertę pracy zgodną z umową o współpracy. Jeśli tak się nie stanie – będziesz 
mógł rozwiązać umowę bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

Minimalne wynagrodzenie 1600 EUR netto

Kwota ta jest gwarantowana umową o współpracy.

To nie wszystko



Gwarantowane 
0 zł kosztów

Współpraca z nami nic nie kosztuje!

JJ Communication współpracuje z partnerami – placówkami medycznymi we Francji – 
na podstawie osobnej umowy i nie pobiera żadnego wynagrodzenia od kandydatów.

Nawiązanie współpracy, 

Analiza dokumentów, 

Udział w kursie języka,

Zakwaterowanie podczas kursu,

Tłumaczenie dokumentów,

Otrzymanie oferty pracy,

Rekrutacja na dane stanowisko,

Transport do Francji. 

To nadal nie wszystko!



Ponadto…

Spersonalizowana umowa

Zdarza się, że Kandydaci proszą mnie o szczególny zapis lub zmiany w umowie 
w trakcie rekrutacji, aby mogli realizować swoje cele prywatne lub zawodowe. 
Np. chcą zmienić datę wyjazdu ze względu na ślub lub ciąże. Poinformuj mnie 
o Twoich planach i wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Możliwość odbycia stażu doszkalającego

Jeśli podczas procedury uzyskiwania pozwolenia na wykonywanie zawodu 
we Francji okaże się, że nie masz wystarczającej liczby godzin praktyk 
odbytych podczas studiów, wówczas możesz odbyć staż doszkalający 
we Francji zgodnie z wytycznymi Komisji.



Kurs językowy
W JJ Communication masz możliwość wzięcia udziału 

w  najlepszym dostępnym kursie języka francuskiego dla 
fizjoterapeutów. Kurs ten otrzymał europejską nagrodę ELL 

za innowacyjność w nauczaniu języków obcych.

JJ Communication zapewnia zakwaterowanie podczas kursu.

Przed kursem

Ten czas zarezerwuj na przyswajanie 
podstaw. Otrzymasz od JJ Communication 
materiały do nauki. Są one uzupełnione 
o tłumaczenie na język polski  i wymowę 
– wszystko z myślą o tym, aby ułatwić 
Ci naukę. Pamiętaj: im więcej nauczysz 
się w tym czasie, tym więcej skorzystasz 
z kursu stacjonarnego. Potrzebujesz 
więcej czasu by przyswoić podstawy 
lub wziąć urlop w pracy? Wspólnie 
ustalimy, który termin kursu będzie 
dla Ciebie najlepszy.

Kurs stacjonarny

To jest czas pełnego zanurzenia w języku 
francuskim. Przez 4 tygodnie przez 
6 godzin dziennie będziesz uczyć się 
jak komunikować się w języku 
francuskim. Poznasz słownictwo i zwroty 
z języka ogólnego oraz języka związanego 
ściśle z zawodem fizjoterapii. Ten kurs 
to łącznie 120 godzin konwersacji z czego 
aż 60 godzin prowadzonych jest przez 
native speakera. 

Po kursie

Na tym etapie będziesz już 
prawdopodobnie posiadać pozwolenie 
na wykonywanie zawodu we Francji 
lub będziesz się go spodziewał lada 
chwila. Twój wyjazd do Francji to kwestia 
kilku tygodni. Pamiętaj: zachowaj 
regularność w nauce języka.



Communication oferuje pomoc na każdym etapie rekrutacji i po przyjeździe do Francji.

Trzy kroki do rozpoczęcia
pracy we Francji

Nawiązanie współpracy

• Kontakt z Agencją – mail, ankieta, 
telefon;

• Zapoznanie się z informacjami 
o ofertach i warunkach współpracy;

• Podpisanie umowy o współpracy 
Kandydata z JJ Communication.

Przygotowanie do wyjazdu

• Kompletowanie dokumentów 
pod okiem opiekuna;

• Przygotowanie językowe – 
udział w intensywnym kursie 
języka francuskiego;

• Otrzymanie pozwolenia na 
wykonywanie zawodu we Francji.

Rekrutacja

• Akceptacja oferty;

• Rozmowa z pracodawcą;

• Podpisanie umowy pośrednictwa 
pracy z JJ Communication;

• Przejazd do Francji;

• Podpisanie umowy z pracodawcą 
francuskim.



Chcesz pracować we Francji,
gdzie zawód

fizjoterapeuty
jest szanowany i cieszyć się
wysokim wynagrodzeniem?

Prześlij podpisaną umowę na adres

i poczekaj na kontakt opiekuna, 
który poprowadzi Cię dalej krok po kroku.

Al. Słowackiego 16/4
30-037 Kraków


