
Wellbeing Polska to jedna z Top 3 organizacji w Polsce w obszarze szeroko pojętego 
wellbeingu. Przychodzimy z propozycją pracy w obszarze pomocy w budowaniu 
zdrowych zachowań oraz nawyków pracownikom korporacji. Naszymi klientami są już 
między innymi: BNP, ALCON czy PWC, jak i wiele innych. (sprawdź -> 
https://wellbeingpolska.pl/ ) 
 
Na stanowisku Osobisty Asystent Zdrowia będziesz odpowiedzialny za: 

● ustalenie celu i mikronawyku z podopiecznym do powtarzania każdego dnia, 
● kontakt z podopiecznym na czacie 3 razy w tygodniu, 
● zapewnienie wsparcia i motywowanie do osiągnięcia celu. 

 
Naszym celem jest udowodnić, że na dużej skali przy pomocy technologii możemy pomóc 
naszym podopiecznym skutecznie dbać o zdrowie. Jest to innowacyjna usługa wspierania 
klienta - wsparcie dorosłych ludzi w procesie budowania nawyków poprzez egzekwowanie 
programów rozpisanych przez doświadczonych ekspertów. 
 
Najważniejsze informacje: 
 

● elastyczne godziny pracy w trybie zdalnym przy Umowie Zlecenie/ B2B (przy 30 
osobach, poświęcasz na to do 3-4 godzin tygodniowo) - możesz zarabiać i zdobywać 
doświadczenie, co nie koliduje z innymi obowiązkami jak sesja czy inna praca 

● realnie pomagasz ludziom, masz z nimi interakcje oraz relacje, otrzymujesz 
feedback (super kurs komunikacji i poznania swoich przyszłych pacjentów), budujesz 
własną markę 

● jesteś w stanie zbudować swoje stanowisko, gdzie nie wychodząc z pokoju 
możesz zarobić od kilkuset do około 2000 złotych miesięcznie, zanim zaczniesz 
pracę otrzymasz przeszkolenie, tydzień próbny z doświadczonym Asystentem oraz 
pełne wdrożenie, ciągłe wsparcie w trakcie procesu, stoi przed Tobą ogromna 
ścieżka rozwoju 

● rozwój kariery to oprócz coachingu nawyków i wspierania pracowników firm, 
to praca w aplikacji, do roku czasu Twoje stanowisko może zostać 
rozbudowane do wideo-konsultacji, a po okresie 1 - 2 lat także o oferowanie 
planów rozwojowych, żywieniowych czy treningowych 

● na początku oferujemy 25 - 30 zł za godzinę w zależności od zaawansowania, 
wiedzy oraz kierunku studiów, tempo zarobków jest realne - pierwsze 3 - 6 miesięcy 
to zarobki blisko kilkaset złotych miesięcznie (3 - 6 mies. -> 200 - 500 zł; 7 - 12 mies. 
-> 800 - 1200zł etc.), częste podwyżki - stawka i obowiązki rosną co roku nawet o 
1000 zł więcej 

 
 
Preferowany profil: 
 

● student/studentka najlepiej 2-4 roku 
● znający komunikatywnie angielski 
● szukający dodatkowej pracy 
● kierunki: dietetyka, fizjoterapia, medycyna, psychologia, farmacja, coaching 

medyczny, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne, a także studenci kierunków 
medycznych i akademii wychowania fizycznego 



● zainteresowania: medycyna stylu życia, zdrowie, zdrowe nawyki, profilaktyka 
zdrowia, wellbeing 

● oczekujemy współpracy min. 1 - 3 letniej 
 
Abyśmy mogli się umówić na spotkanie wprowadzające - wejdź w link poniżej i wybierz 
termin spotkania (sprawdź -> https://calendly.com/mikolaj-wellbeing/osobisty-asystent-
zdrowia-wdrozenie) 
 


