NUOLATINIS DARBAS
VALSTYBINĖSE IR
PRIVAČIOSE LIGONINĖSE
VOKIETIJOJE!

Darbai svetur

ĮMONĖS INFORMACIJA
Įmonės pavadinimas

Darbai svetur

„Darbai svetur“ jau 7 metai specializuojasi Europos Sąjungos piliečių įdarbinimu ES ir kitose užsienio šalyse. Šiuo metu
bendradarbiaujame su partneriais Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Kipre, Graikijoje,
Ispanijoje, Maltoje, Prancūzijoje, Dubajuje, Katare, Australijoje, Kanadoje (Working holiday programa), JAV (Work and Travel
programa). Šiose šalyse klestintis turizmas ir pramonė nuolat reikalauja naujos kvalifikuotos ir nekvalifikuotos darbo jėgos
sezoniniam ir ilgalaikiam darbui. „Darbai Svetur“ pasirūpina visu įdarbinimo ir įšvykimo procesu Nuo... Iki (tinkamiausios darbo
pozicijos parinkimas, kelionė, būstas, pasitikimas, kontraktas, dokumentų tvarkymo detalės ir pan.). Norite atostogų metu užsidirbti?
Siekiate kurti geresnį savo šeimos rytojų? Turite pamatyti pasaulį ir pralavinti užsienio kalbą? Atsiųskite mums savo CV arba
kreipkitės telefonu. Suteiksime Jums konsultaciją, parinksime tinkamiausią darbo poziciją, pasirūpinsime kelionės, pasitikimo,
apgyvendinimo, dokumentų sutvarkymo detalėmis. Tai galimybė ne tik įgyti darbo patirties užsienyje, užsidirbti pinigų, patobulinti
užsienio kalbos įgūdžius, bet ir aplankyti nuostabias šalis, susipažinti su draugiškais žmonėmis bei savo akimis pamatyti, koks platus
yra pasaulis. Daugiau informacijos rasite mūsų internetinėje svetainėje - www.DarbaiSvetur.lt ir Facebook:
www.facebook.com/darbaisvetur
Tinklalapis

http://www.darbaisvetur.lt

SIŪLOMAS DARBAS
Šalis
Siūlomo darbo sritis

Europa, Vokietija
Paslaugos / Klientų aptarnavimas, Medicina / Farmacija / Soc. rūpyba, Kita

SIŪLOMAS DARBAS
Ieškai nuolatinio darbo VOKIETIJOJE, kur galėtum kraustytis gyventi kartu su
šeima? Tokia galimybė tavo rankose, jei esi :

- Sertifikuota/ diplomuota med. seselė
- Moki vokiečių kalbą B2 lygiu (ir turi tai pagrindžiantį sertifikatą)
- Turi bent vienerių metų darbo patirties sveikatos priežiūros srityje

Darbas valstybinėse ir privačiose ligoninėse. Jeigu vokiečių kalbos lygis B1 kandidatuoti irgi galima, darbdavys suorganizuos papildomus kalbos kursus.
Galima vykti su šeima, antrai pusei padėsime rasti darbą, surasime darželį ar
mokymo įstaigą vaikui/-ams.

Informacija apie darbą :

- Vietovės : Berlin, Munich, Nuremberg, Hamburg, Stuttgart
- Alga : 2500€ - 3000€ (priklauso nuo kvalifikacijos)
Darbo pobūdis

- Bonusai prie algos metų pabaigoje
- Apgyvendinimas : padedame susirasti, tačiau nuomos ir komunalinių išlaidas
teks pasidengti pačiam darbuotojui ( pradžioje atvykus gali būti suteikiama
paskola tam).
- Darbo sutartis NETERMINUOTA, pilnu etatu, garantuotos 40 val.sav. Yra trys
pamainos.
- Tiesioginis vokiškas kontraktas

Papildomi bonusai :

- Tolesnio mokymosi ir tobulinimosi galimybė
- Nuolaidos darbuotojui sveikatos, sporto ir laisvalaikio programoms
- Pagalba atsivežti šeimą, surasti darbą antrai pusei, surasti darželį ar mokymosi
įstaigą vaikui/-ams.
- Pozityvi darbo atmosfera

* NĖRA JOKIO MOKESČIO agentūrai!
-Medicininis išsilavinimas;
Reikalavimai darbuotojui

-Vokiečių kalbos žinios B2 lygiu(reikalingas pagrindžiantis sertifikatas);
-Atitinkama patirtis(bent vienerių metų);
-Galimybė išvykti ilgam.

Darbo užmokestis

2500-3000 eurų per mėnesį

