Enfermeiros licenciados para a Alemanha m/f
O Grupo Victor’s tem ca. 20.000 camas em 120
Residências Sénior na Alemanha. Prestamos
cuidados conforme os standards mais exigentes,
criamos qualidade de vida e bem-estar. 12.500
colegas das mais diversas nacionalidades trabalham
diariamente para este fim.
Para integrar as equipas em todas as nossas
unidades
na
Alemanha,
procuramos
50
Enfermeiros/as com as seguintes funções nos
cuidados geriátricos:
- Realização de cuidados holísticos e orientados
para o cliente
- Tratamentos conforme instruções médicas
- Ajuda na manutenção de vida
- Tratamentos de enfermagem
- Acompanhamento a nível sócial
- Cooperação e comunicação com médicos, equipa
técnica e familiares
Requisitos:
- Nacionalidade de um dos países da UE
- Licenciatura em enfermagem
- Disponibilidade para aprender alemão
- Disponibilidade para viver na Alemanha
Oferta:
- Curso intensivo de alemão (510 horas em 6 a 7
meses, horário laboral) até ao nível B2. Haverá
cursos em vários locais em Portugal.
- O curso intensivo de alemão é totalmente
financiado pelo programa “Your first EURES job”
- Apoio financeiro através do Programa YfEj para a
mudança para a Alemanha (€1.040) e para o
reconhecimento profissional (€400)
- Contrato sem termo a partir do primeiro dia de
trabalho na Alemanha, inscrição na segurança
social alemã
- 40 horas/semana
- 29 dias de férias/ano
- Fase de adaptação com tutoramento até à
obtenção do reconhecimento profissional
- O salário nesta primeira fase será de €1.922,70
brutos/mês (mais suplementos)

- Com reconhecimento profissional, o salário
sobe para €2.500 a €2.600 Euros brutos/mês
(com suplementos)
Proporciona-se:
- Suporte no requerimento do reconhecimento
profissional
- Programa institucional de integração
- Alojamento inicial (máx. 6 meses), a preços
abaixo do preço de mercado
- Aceitamos pedidos em relação à colocação
geográfica
- Apoio na procura de casa
- Prestação de garantia para a caução de
arrendamento
- Familiarização estruturada com os processos
internos da empresa
- Mapas de serviço orientados para os
colaboradores
- Compensação de horas extra em folgas na
totalidade
- Grande oferta de cursos de qualificação
contínua, p.ex. na Victor’s Global Academy
- Excelentes perspetivas de carreira:
Especialização em cuidados
gerontopsiquiátricos - Responsável de piso Responsável de serviço - Chefe de enfermagem
- Diretor/a de lar - Dptº central de gestão de
qualidade
Timings:
- Entrevistas no início de fevereiro de 2020
- Início dos cursos de alemão:
2 de março de 2020
- Início do trabalho na Alemanha:
1 de novembro de 2020
CVs até 31 de janeiro de 2020 para:
Irene Aguiar
Victor’s Portugal
tel. 214 826 776 – irene.johna@victors.de
www.victors-group.com
www.pro-seniore.de

