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Лікар

Пошук роботи в Німеччині

« BACK TO JOB LIST

Ми знайдемо відповідну роботу
для кожного, хто хоче працювати
з нами!

Місце працевлаштування
Німеччина

Вимоги
Ми гарантуємо легальну роботу, повну соціальну захищеність працівника і
підтримку в Німеччині!
Ви хочете працювати в Німеччині
Ви готові вивчати німецьку мову у вашій країні

Ми пропонуємо Вам
місце роботи в клініці/геріатричному санаторії/пансіонаті Німеччини
вакансії в різних землях
заробітна плата відповідно до рівня вашої кваліфікації
фінансову допомогу для вивчення мови у вашій рідній країні
послуги консультантів, які володіють вашою рідною мовою, і супровiд з
1-го дня працевлаштування
допомога при прибутті, пошуку житла і відвідуванні державних
органів
підтримку в поглибленому вивченні мови в Німеччині
допомога у визнанні вашого диплому

Зв’язок з нами
Напишіть нам по електронній
пошті, або зателефонуйте по
телефону.
Ми
відразу
ж
зв’яжимся з вами і відповімо на всі
питання.
Тел: +38 097 38 65 986
Эл. почта: job@kuk-rabota.com
Сайт: www.kuk-rabota.com
K&K
social
resources
&
development GmbH
вул. Жилянская, 126/23, оф. 220
м. Київ, 01032

Вам надлежить
Вести прийом пацієнтів
Проводити дослідження і діагностику
Призначати аналізи і лікування
Контролювати лікування
Робити профілактичні огляди
У нас є вакансії в різних клініках, реабілітаційних центрах, поліклініках, а також
в різних землях – від Мекленбурга-Передньої Померанії до Баварії. Ми можемо
визначити розмір заробітної плати тільки при особистій зустрічі, оцінивши Ваші
документи про освіту і коли стане ясно, яку роботу ви можете виконувати, і
наскільки висока ваша кваліфікація.

Від вас вимагається
вища освiта
наявність закінченої інтернатури або ординатури за фахом
готовність навчатися і підвищувати кваліфікацію
вміння працювати в команді, висока мотивація до роботи, гнучкість,
готовність до переїзду
прояв співчуття до людей, які потребують лікування та догляду
фізична витривалість, терпіння і відповідальність
комунікабельність і чуйність
готовність до самостійної роботи і вміння працювати в команді
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готовність до позмінної роботи у вихідні та святкові дні
Відправити запит
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