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Навчання “Медсестра” в Німеччині

Пошук роботи в Німеччині

« BACK TO JOB LIST

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

Місце працевлаштування
Німеччина

Зв’язок з нами

Вимоги
Навчання
“Медсестра”
стаціонар / амбулаторія)

(лікарня,

поліклініка,

геріатричний

Ми піклуємося про вас до, під час і після співбесіди
Практичне навчання в університетських клініках, геріатричних
санаторію, медичних пансіонатах Німеччини
Підтримка вашої інтеграції в Німеччині (мовні курси, житло)
Ми гарантуємо легальну роботу, повну соціальну захищеність
працівника і підтримку в Німеччині!

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
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ви хочете вчитися і в подальшому працювати в Німеччині
ви готові вивчати німецьку мову в своїй рідній країні і Німеччини
ви мрієте стати медиком і допомагати людям

Ми пропонуємо Вам
місце навчання і роботи в клініці / геріатричному санаторії / пансіонаті
Німеччини
стипендія від 900-1250 Е, медичне страхування, соціальні гарантії
фінансову допомогу для вивчення мови у вашій рідній країні і Німеччини
супровід консультанта, який володіэ вашою рідною мовою, і
курирування за місцем роботи та навчання з 1-го дня
допомога по прибуттю, пошуку житла і відвідуванні державних органів

Вам надлежить
доглядати за пацієнтами
проводити медичні процедури згідно з приписами лікаря
допомагати лікарям, медсестрам і колегам
практично закріплювати отриману в школі теорію
шляхом ротації попрацювати в різних відділеннях клініки і зібрати
різноманітний досвід
отримати унікальні теоретичні знання і практику
У нас є різні клієнти і вакансії в різних землях – від Мекленбурга-Передньої
Померанії до Баварії. Ми можемо визначити розмір заробітної плати тільки при
особистій зустрічі, коли стане ясно, яку роботу ви можете виконувати, та
наскільки висока ваша кваліфікація.

Від вас вимагається
закінчену середню освіту або вже отримана освіта -медсестра /
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медбрат, фельдшер або аналогічне медичне (в цьому випадку навчання
буде набагато укорочено)
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
Відправити запит
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