Oferta pracy w Niemczech dla absolwentów i
absolwentek kierunku pielęgniarstwa
Jeśli myślicie o rozpoczęciu pracy w zawodzie w jednym z krajów UE mamy dla Was ofertę
pracy. Nasz Klient posiadający sieć szpitali w Berlinie i okolicach poszukuje kandydatów na
stanowisko:

pielęgniarka/pielęgniarz

Miejsce pracy: jeden z wybranych szpitali w
okolicach Berlina
Termin rozpoczęcia pracy: 19.02.2018 roku.
Liczba miejsc pracy: 36
Wynagrodzenie: podstawowe od 1.600 EUR
netto miesięcznie + dodatki i premie
Forma prawna zatrudnienia: umowa o pracę

Nie jest to praca na zasadach delegowania pracowników !

Dla wszystkich kandydatów Klient organizuje bezpłatny 6 tygodniowy kurs
przygotowawczy oraz funduje stypendium. Kurs składa się z:
1. Bardzo intensywnego 160 godzinnego (4 tygodnie) kursu j. niemieckiego kończącego
się egzaminem na poziomie B2 (od 8.01.2018 do 2.02.2018)
2. Tygodniowego kursu wyrównania różnic kompetencyjnych (od 5.02.2018 do
9.02.2018)
3. Tygodniowego kursu adaptacyjnego oraz różnic kulturowych na terenie Niemiec (od
12.02.2018 do 16.02.2018 )

Miejsce kursu: 5 tygodni w bliskiej odległości od Warszawy nad Zalewem Zegrzyńskim w
przepięknie położonym ośrodku szkoleniowym oraz dodatkowo 1 tydzień w okolicach Berlina.

Po zakończonym kursie Klient zapewnia pomoc w uznaniu
dyplomu, sprawach formalnych, znalezieniu mieszkania.
Pracownicy zostaną objęci opieką specjalnie wyznaczonej
osoby po stronie pracodawcy, której zadaniem będzie pomoc
we wszelkich sprawach związanych z adaptacją w pracy i do
życia na terenie Niemiec.

Pracodawca oferuje:
•
•
•
•
•
•

Pracę na pełen etat w Niemczech
Atrakcyjne wynagrodzenie
Premie roczne i liczne dodatki
Ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne
Doskonałą atmosferę pracy
Możliwości rozwoju i awansu (kursy i szkolenia)

Klient poszukuje zmotywowanych i dynamicznych absolwentów szkół wyższych i średnich
kierunków pielęgniarstwa (z doświadczeniem zawodowym lub bez), którym zależy na pracy
w zawodzie w Niemczech.
Od kandydatów wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 lub B1.

Terminy:
•
•
•
•

Na aplikacje czekamy do 30.11.2017. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami w
ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia aplikacji.
Kurs w Polsce (5 tygodni): 8.01.2018 - 9.02.2018
Kurs w Niemczech (1 tydzień): 12.02.2018 - 16.02.2018
Rozpoczęcie pracy 19.02.2018 r.

Więcej szczegółów oraz możliwość aplikowania na stronie mynursejob.pl
W przypadku pytań prosimy o e-mail na adres info@mynursejob.pl
Liczba uczestników kursu jest ograniczona. Klient zastrzega możliwość przedstawienia oferty pracy
wybranym kandydatom.

