
 

  
Dla nowoczesnego i szybko rosnącego Neurologicznego Centrum Rehabilitacyjnego i Centrum do opieki nad osobami z porażeniem poprzecznym w Greifswald (Niemcy) szukamy   Pielęgniarki/Pielęgniarzy w pełnym wymiarze godzin lub na część etatu. 
 Klinika w uniwersyteckim mieście Greifswald mieści pod swoim dachem zarówno szpital zapewniający pomoc medyczną w nagłych przypadkach jak i klinikę rehabilitacyjną.  Klinika ta jest uznanym centrum wczesnej rehabilitacji dla pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami czaszkowo-mózgowymi oraz kompleksowego leczenia pacjentów z porażeniem poprzecznym w Mecklenburg-Vorpommern.  W chwili obecnej poszukujemy osób, do których obowiązków należeć będzie zapewnienie całościowej opieki pacjentom wymagającym intensywnej opieki lub nadzoru.  Klinika oczekuje:  

 udokumentowanego wykształcenia jako pielęgniarka / pielęgniarz  
 chęci współpracy z różnymi grupami zawodowymi  
 wysokich kompetencji specjalistycznych i społecznych 
 sumienność, odpowiedzialność i elastyczność 
 dobrej organizacji pracy i współpracy przy tworzeniu nowych struktur i procesów, 
 znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 lub gotowość do opanowania języka niemieckiego w stopniu min. B2 
 gotowość do rozwoju zawodowego  Klinika oferuje:  
 ambitną pracę przy zastosowaniu najnowszej techniki, 
 przygotowaną koncepcje wdrażania wspieraną przez pracowników kliniki, 
 możliwość dokształcania się i doskonalenia zawodowego, 
 wynagrodzenie wg. niemieckiej stawki taryfowej z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego oraz wiedzy specjalistycznej; dodatki za pracę w nocy i święta 
 wynagrodzenia za czas urlopu oraz na Święta Bożego Narodzenia zgodnie z uregulowaniami zakładowymi oraz emeryturę zakładową 
 mieszkanie na okres przejściowy i pomoc w znalezieniu własnego mieszkania 
 kurs języka niemieckiego od stopnia B1 
 dobrą atmosferę pracy     



 

   Podjęcie decyzji o znalezieniu nowej pracy za granicą to odważny krok. Jak się przygotować, żeby nowe wyzwanie okazało się sukcesem? Jak to jest żyć w innym kraju? Jak wygląda praca w niemieckim szpitalu? Czy dam sobie rade z językiem niemieckim? Do kogo się zwrócić, jak zaistnieją jakieś problemy?   Na te i inne pytania znajdą Państwo u nas odpowiedz.   Z naszą wiedzą i doświadczeniem, ale też ze sprawdzonymi kontaktami w Niemczech chcemy towarzyszyć Państwu na nowej drodze zawodowej. Znajdziemy czas na spotkanie i rozmowę, przed podjęciem decyzji będą Państwo mieli możliwość zwiedzenia nowego miejsca pracy i poznania zarówno ludzi w niej pracujących jak i warunków pracy.   Bardzo ważne są dla nas osobiste podejście do każdego kandydata jak i przejrzysty proces prowadzący do zatrudnienia.  
Planujemy spotkania w Szczecinie, Poznaniu i Gdańsku.  Inne miasta w zależności od zainteresowania naszą oferta.  Terminy zostaną ogłoszone w sierpniu na tej stronie.  Aplikacje proszę przysyłać na adres e-mail info@arleta-brandt.de. W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 780050402 (od środy do piątku).  Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".  


