Nasze wymagania wobec Państwa...
wykształcenie pielęgniarza / pielęgniarki,
potwierdzone dyplomem,
Zainteresowanie niemiecką kulturą oraz
językiem,
elastyczność co do miejsca pracy,
uprzejmość i otwartość,
umiejętność pracy zespołowej,
duża motywacja i zaangażowanie.

Mają Państwo dodatkowe pytania lub chcieliby
Państwo ubiegać się o pracę w Niemczech?
Jesteśmy do Państwa dyspozycji!
Oficjalny partner MediClin w Polsce:
German Medicine Net
ul. Królowej Korony Polskiej 24 m. 100
70-486 Szczecin
Tel. 91 445 57 20
contact@germanmedicine.net

Pielęgniarstwo
zawód z perspektywą pracy w MediClin
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„Moje serce bije dla MediClin, ponieważ
dzięki kursowi językowemu mogę rozwijać i
podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na wielu płaszczyznach, jak również zawierać nowe
znajomości i przyjaźnie.“
Katarzyna Szymborska
Pielęgniarka z Polski oraz była kursantka

MediClin integriert.

Dołącz do naszego zespołu
Jako dyplomowany/a pielęgniarz / ka lub też
dyplomowany / a opienkun / ka osób starszych!

Prävention l Akut l Reha l Pflege
MediClin – Ein Unternehmen der Asklepios Gruppe

Drodzy Pielęgniarze i Pielęgniarki,
z 49 oddziałami i około 9.000 pracownikami MediClin jest nie tylko jedną z wiodących służb zdrowia w
Niemczech,ale również obecnym w całych Niemczech
pracodawcą.
Czy to na oddziale, sali operacyjnej czy w naszych
oddziałach rehabilitacyjnych i opiekuńczych: Nasi
wykwalifikowani i zmotywowani pielęgniarze i pielęgniarki
są zaangażowani w medyczny interes, ale również, w
dużej mierze w osobistym interesie, w opiekę nad naszymi pacjentami i ich krewnymi.
MediClin przykłada dużą uwagę do tego, aby być
sprawiedliwym
oraz
długookresowym,
zaufanym
pracodawcą z atrakcyjnymi szansami kariery i rozwoju.
Przy tym wymagamy zorientowania na wyznaczone
cele i zaangażowania oraz oczekujemy od naszych
pracowników własnych inicjatyw, wyrozumiałości dla
sylu funkcjonowania firmy oraz ukierunkowania na
świadczone usługi.
W przedsiębiorstwie troszczymy się o otwarty i pełen zaufania, wspólny dialog. Przy tym, poprzez opartą na wzajemnym szacunku współpracę, stworzyły się proste drogi
podejmowania decyzji oraz jasna hierarchia w zespole.
Nasz program szkoły językowej w firmie MediClin otwiera Państwu, jako wykwalifikowanym pielęgniarzom i
pielęgniarkom zza granicy, możliwość wejścia w liczny,
wyspecjalizowany obszar pielęgniarski z odpowiedzialnymi zadaniami, w dużej mierze opartymi na własnej
odpowiedzialności oraz dużym zakresie swobody.

Mamy również wiele w planach –
dołącz do nas!

Czego mogą Państwo spodziewać się
po naszej szkole językowej…

wykwalifikowani i doświadczeni lektorzy,
bezpłatne podręczniki i ćwiczenia, jak również materiały
niezbędne do nauki,
praktyczny przewodnik w około 10 modułach np. higiena
żywienia, opatrywanie ran na szkolnych lalkach itp.
hospitacja w docelowej klinice.

Państwa nocleg
Mieszkają Państwo bezpłatnie w nowocześnie i wygodnie
wyposażonych mieszkaniach w akademiku wraz z innymi
uczestnikami kursu. Podczas całego tego czasu otrzymują
Państwo pełne wyżywienie w zaprzyjaźnionej z MediClin,
Schlüsselbad Klinik.
WLAN/Internet jest bezpłatny dla Państwa dyspozycji.
Możliwość kąpieli i przygotowania posiłków jest oczywiście
zapewniona.

Nasza oferta obejmuje poza tym:
Tygodniowe kieszonkowe w wysokości 50 €,
Pokrycie kosztów podróży w obie strony,
Pierwsze doświadczenie w pracy podczas kursów
językowych w zaprzyjaźnionych klinikach jest
również możliwe,
Wspólne przedsięwzięcia w weekendy np. wyjazdy
do Straßburga, Freiburga lub do Schwarzwaldu,
Bezpłatne korzystanie z siłowni w zaprzyjaźnionej
klinice.

Co jest przewidziane dla Państwa po kursie
językowym?
Zatrudnienie na minimum 24 miesiące w jednym z
oddziałów MediClin – według Państwa
doświadczenia i umiejętności,
Strukturalne wprowadzenie do pracy w klinice przez
mentora,
Wsparcie przy np. poszukiwaniach mieszkania i
podczas wizyt w urzędach, jak również przy
Państwa zawodowej i społecznej integracji,
Dalsze, bezpłatne uczestnictwo w profesjonalnych
kursach językowych Online,
Możliwości specjalizacji oraz awansu
(np. specjalizacja w opatrywaniu ran, intensywna
opieka, kierowanie

