
Kliniki Schmieder jako niemiecki zespół szpitali specjalistycznych, posiadający sześć placówek w Badenii-
Wirtembergii i zatrudniający ok. 2.000 pracowników, są liderem w dziedzinie neurologii i rehabilitacji neurologicznej. 
Cieszymy się doskonałą opinią zarówno w kraju, jak i za granicą.

W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy, także za granicą, dyplomowanego

wykwalifikowanego personelu 
pielęgniarskiego (k/m)

Państwa zadania jako pielęgniarzy w Niemczech 

Kompleksowa opieka nad pacjentami. Obejmuje ona m.in. następujące obszary:

 opieka podstawowa: pielęgnacja ciała pacjenta , odżywianie, mobilność

 opieka lecznicza: czynności zaordynowane przez lekarza, na przykład opatrywanie ran, zmiana 

 opatrunku, podawanie leków, pomiary ciśnienia krwi i poziomu glukozy we krwi, asystowanie lekarzowi

 opieka terapeutyczno-aktywizująca: czynności pielęgnacyjne z wykorzystaniem zachowanych 

 zdolności i zasobów pacjenta

Państwa profil

 ukończone szkolenie bądź studia w zakresie pielęgniarstwa (k/m)
 dobra znajomość języka niemieckiego (co najmniej na poziomie B1)
 w idealnym przypadku złożyli Państwo w Regierungspräsidium Stuttgart wniosek o uznanie kwalifikacji zawo 
 dowych w Niemczech

Państwa możliwości zawodowe

 natychmiastowe zatrudnienie na stanowisku wykwalifikowanego pielęgniarza/pielęgniarki −
jeżeli posiadają już Państwo potwierdzenie uznania kwalifikacji zawodowych jako wykwalifikowany 

 pielęgniarz/pielęgniarka

 zatrudnienie jako pomoc pielęgniarska (k/m) - jeżeli zdobyli Państwo wykształcenie kierunkowe 

 w granicach UE i brakuje Państwu jeszcze tylko certyfikatu potwierdzającego znajomość języka 

 niemieckiego na poziomie B2

Nasza oferta

Od początku wspieramy Państwa jako zagranicznych specjalistów. Aby umożliwić Państwu udany start zawodowy w 

Niemczech w zależności od potrzeb wspieramy Państwa na przykład:

 w procesie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech
 poprzez specjalne, związane z opieką pielęgniarską kursy języka niemieckiego
 podczas wizyt w urzędach
 zapewniając mieszkanie w zależności od ich dostępności oraz udzielając pomocy podczas poszukiwania
 mieszkania

Ponadto oferujemy Państwu:

 miejsce pracy w nowoczesnym i mającym zapewnioną
 przyszłość przedsiębiorstwie z najnowocześniejszym
 wyposażeniem technicznym
 uregulowany czas pracy przy 39 godzinach pracy 
 tygodniowo, 7, 8 godzin/dzień; 5-dniowy tydzień pracy
 w systemie trzyzmianowym; 30 dni urlopu rocznie
 wynagrodzenie zgodne ze zbiorowym układem
 pracy wraz z dodatkami za nadgodziny, pracę
 w niedziele, święta i w nocy, a także 
 dodatków wypłacanych z okazji urlopu i 
 świąt Bożego Narodzenia
 bezpłatną odzież służbową wraz z usługa 
 mi pralni
 atrakcyjne ubezpieczenie emerytalne
 możliwość bezpłatnego korzystania ze studia
 fitness
 dopłaty do biletów miesięcznych komunikacji
 miejskiej

Państwa droga do nas w Niemczech    

Więcej informacji dotyczących perspektyw 
zawodowych w Klinikach Schmieder w 
Niemczech znajdą Państwo na naszej stro-
nie internetowej pod adresem:
www.kliniken-schmieder.de/karriere/
fuer-auslaendische-fachkraefte

Czekamy na Państwa zgłoszenia, któ-
re najlepiej przesłać online przez 
naszą stronę internetową, zakład-
ka Kariera (www.kliniken-schmieder.
de/karriere/stellenboerse) albo e-mailem 
(bewerbung@kliniken-schmieder.de) lub 
do pani Carmen Weber z działu kadr.
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