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Pielęgniarki i Położnej

Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen
Praca dla pielęgniarek w Niemczech - artykuł sponsorowany

Nasza firma, Agenttura Personalservice z siedzibą w miejscowości
Hallstadt koło miasta Bamberg, prowadzi działalność w dziedzinie pośrednictwa pracy. Jesteśmy ogniwem
łączącym - pomiędzy kandydatami
chętnymi do podjęcia pracy w Niemczech a pracodawcami instytucjonalnymi oraz klientami prywatnymi, z
którymi bezpośrednio zawierane są
umowy o pracę. W pierwszej kolejności obsługujemy kandydatów i kooperantów z branży medycznej i opieki
zdrowotnej. Priorytetowo traktujemy
osoby wykwalifikowane w zawodach
pielęgniarka/pielęgniarz oraz opiekunka/opiekun medyczny i osób starszych.

Działamy profesjonalnie i kompleksowo, utrzymujemy dalsze kontakty z obsłużonymi pracodawcami
i pracownikami, dlatego nasza firma
jest postrzegana jako solidny partner.
Pracodawcy i partnerzy instytucjonalni, z którymi współpracujemy, to
renomowane ośrodki rehabilitacyjne, domy starców, domy opieki oraz
szpitale i kliniki w pobliżu Bambergu.
Oferty pracy selekcjonujemy bardzo
starannie; negocjujemy ponadprzeciętne stawki godzinowe, dodatki i
premie, co gwarantuje wysoki poziom
płac i zadowolenie u pracowników.
Pomoc, szczególnie udzielana na początku, dobre warunki pracy, osiągany sukces - to podstawy rzetelnej
i długoterminowej współpracy z naszymi klientami. Agenttura Personalservice uzgadnia wstępnie, w imieniu
osoby zainteresowanej pracą, warunki

Na zdjęciu: Katarzyna Śmigielska, sekretarz Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz Siegfried Knoppik, właściciel firmy Agenttura Pesonalservice

umowy i współpracy z przyszłym pracodawcą, takie jak termin rozpoczęcia
pracy, miejsce pracy, stanowisko, wymiar czasu pracy, stawka godzinowa
w euro, dodatki, premie, urlop wypoczynkowy oraz świadczenia socjalne.
Przed podpisaniem stałej umowy
o pracę wymagana jest praca próbna
przez jeden lub dwa dni w celu wzajemnego poznania się oraz zapoznania
się przyszłego pracownika z firmą i
miejscem pracy. Termin pracy próbnej
ustala się indywidualnie, a zakwaterowanie na ten czas jest bezpłatne dla
osoby zainteresowanej.
W pierwszym spotkaniu z pracodawcą kandydatowi towarzyszy
przedstawiciel Agenttury.
Po potwierdzeniu przez obie strony
zamiaru podpisania umowy na przedstawionych warunkach, przyszły pracownik będzie wprowadzany do zajęć
w ustalonym terminie i podejmie stałą pracę na danym stanowisku.
Równocześnie udzielimy mu pomocy w poszukiwaniu apartamentu
lub mieszkania, rozpoczniemy proces
uznawania kwalifikacji zawodowych,
a także pomożemy załatwić niezbędne sprawy urzędowo-administracyjne
i prywatne. Jeżeli konieczne okaże
się podniesienie umiejętności językowych, zorganizujemy odpowiednie
kursy nauki języka niemieckiego.
Ponadto przy współpracy z biurem
podatkowym pomożemy sporządzić
poprawną deklarację podatkową, wykorzystując przy tym wszelkie możliwości zwrotu kwot podatkowych.
Warto wspomnieć, że Północna Bawaria i okolice Bambergu są uroczym
regionem. Średniowieczna starówka
w Bambergu jest wpisana na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.
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Personalservice

Agenttura to profesionalnie działająca
agencja pracy na terenie Niemiec.
Starannie wyselekcjonowane oferty pracy,
wysoki poziom płac oraz kompleksowa obsługa,
gwarantują tobie sukces i zadowolenie.

Skorzystaj z możliwości podjęcia pracy bezpośrednio w instytucjach medycznych z którymi
kooperujemy i zapewnij sobie przyszłość w dynamicznie rozwijającej się branży medycznej.
Ofertę pracy kierujemy do osób posiadające zakończone wykształcenie w zawodzie

pielęgniarki/pielęgniarza
»
»
»
»
»
»

Umowa o pracę w oparciu o niemieckie prawo pracy, stałe zatrudnienie, pełny wymiar
czasu pracy, pakiet świadczeń socialnych, szkolenia zawodowe
Atrakcyjne wynagrodzenie, od 13,00 do 16,00 €/godz., uzaleźnione od kwalifikacji
zawodowych oraz umiejętności języka niemieckiego
Dodatki za pracę w nocy, weekendy i święta, urlop wypoczynkowy (do 30 dni/rok)
Ciekawy zakres obowiązków, samodzielne wykonywania powierzonych zadań
Dobrą atmosferę pracy w zespole i równe traktowanie
Pomoc w procesie rejestracji zawodowej, w znalezieniu mieszkania oraz sprawach
administracyjnych w Niemczech

Mile widziana jest znajomość języka niemieckiego. Doświadczenie oraz kompetencje zawodowe i
społeczne zaokrąglają twój profil osobisty.
Nasi partnerzy instytucjonalni to kliniki, szpitale, domy seniora, opieki i spokojnej starości.
W jednej z tych instytucji w okolicach Bambergu wykonujesz powierzone obowiązki samodzielnie i
z zaangażowaniem.
Zainteresowanych propozycją prosimy o kontakt lub przesłanie CV drogą elektroniczną *.
Więcej informacji otrzymasz pod
Mobil
Mobil
E-Mail

+49 163 8829172 – obsługa w języku polskim !
+48 784 137999
info@agenttura.de

* Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2002r. Nr. 101 Poz. 926 tekst jednolity z późniejszymi
zmianami)”.

Agenttura Personalservice
Siegfried Knoppik

Wilhelm-Hoegner-Str. 7
D – 96103 Hallstadt

W pobliżu znajdują się parki krajobrazowe Fränkische Schweiz i Naturpark
Haßberge oraz inne atrakcje, a także
obiekty sportowe, nowoczesne kino,

Tel. +49 951 9750405
www.agenttura.de (w budowie)

teatr, baseny, termy i oczywiście centra handlowe i markety.
Więcej informacji na naszej stronie
internetowej: www.agenttura.de

Nostryfikacja kwalifikacji w Niemczech

Gdzie w Niemczech złożyć dokumenty w celu nostryfikacji (uznania) wykształcenia pielęgniarki lub położnej?
W Niemczech nie ma jednego centralnego urzędu,
zajmującego się rozpatrywaniem wniosków o nostryfikację (uznanie) wykształcenia. Owszem, istnieje
urząd, zwany „Zentralstelle für Ausländisches Bildungswesen“ - sądząc po nazwie można by przypuszczać, że to niemiecki
odpowiednik naszego Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.
Jednak niemiecka „Zentralstelle“ jest obowiązkowa, ale może mieć dejest odpowiedzialna za ocenę zdoby- cydujący wpływ w procesie poszukitego wykształcenia tylko w przypadku wania pracy czy korzystnie wpływać
tak zwanych „niereglamentowanych“ na wysokość zarobków.
zawodów, czyli takich, które obcokraZawód pielęgniarki natomiast jest
jowcy mogą wykonywać na terenie zawodem reglamentowanym, co
Niemiec nawet bez uznanych kwali- oznacza, że - nawet będąc obywatefikacji – do tej grupy zawodowej za- lem Unii Europejskiej - nie wolno go
liczają się np. absolwenci kierunków wykonywać na terenie Niemiec bez
humanistycznych. Tu taka ocena nie uprzedniej nostryfikacji, czyli oficjalO
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nego uznania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Na temat dokumentów, potrzebnych w tym celu,
pisałam już w poprzednich artykułach
na łamach niniejszej gazety.
Dziś natomiast chciałabym pomóc
Państwu w kwestii wyszukania właściwego urzędu, w którym należy
złożyć dokumenty. Jak już wspomniałam, nie istnieje centralny urząd na
całe Niemcy, gdyż sprawy te regulowane są na szczeblu „wojewódzkim“,
czyli przez niemieckie Bundeslandy.
Każdy Bundesland ma swoje urzędy,
znajdujące się z reguły we wszystkich
większych miastach. W przypadku
zawodów medycznych jest to najczęZ
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ściej Gesundheitsamt, czyli niemiecki odpowiednik urzędu d/s ochrony
zdrowia.
Ale, żeby mieć stuprocentową pewność, nie tracić czasu i nie ryzykować,
że wniosek i dokumenty będą przesyłane „wte i wewte”, warto przed
wysłaniem dokumentów skorzystać
z oficjalnej wyszukiwarki niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań
Naukowych (Bundesministerium für
Bildung und Forschung), która po
wpisaniu odpowiednich danych wyświetla adres i wszelkie dane kontaktowe właściwego urzędu.
Niestety, wyszukiwarka dostępna
jest jedynie w języku niemieckim, co
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wiele osób postrzega jako utrudnienie, więc w moim blogu zamieściłam
szczegółową „ściągę“, gdzie obsługa
wyszukiwarki wytłumaczona jest krok
po kroku i zilustrowana zdjęciami.
Ponieważ na łamach niniejszej gazety tak obszerny artykuł zająłby zbyt
dużo miejsca, zainteresowani „ściągą“
mogą znaleźć ją w moim blogu.
Autorka powyższej informacji jest tłumaczem przysięgłym w Niemczech,
od wielu lat specjalizującym się w tłumaczeniach przysięgłych polsko-niemieckich dla pielęgniarek i położnych
z Polski.
mgr Anna Janas
Kontakt w języku polskim:
Mail: info@lingua74.de
Internet: www.lingua74.de,
Blog: www.lingua74-pl.blogspot.com
Dodatek Polnisches Portal der
Krankenschwestern und Hebammen
gazety pielegniarki.info.pl redaguje
Katarzyna Śmigielska
international@pflegepolen.pl

