ENFERMEIROS (M/F) - REGIÃO DE ESTUGARDA
A VENTIMIGUIS - Career Solutions é uma empresa portuguesa de recrutamento, com sede
no Porto, que recruta e integra profissionais no mercado de trabalho alemão.
Estamos atualmente a selecionar profissionais de Enfermagem para o preenchimento de 25
vagas em serviços de Internamento Médico-Cirúrgico, Cuidados Intensivos, Urgência e
Bloco Operatório.
O Grupo medius KLINIKEN é composto por três Hospitais, localizados a pouco mais de 30
minutos do centro de Estugarda e a 45 minutos do aeroporto, têm na sua equipa mais de 3000
profissionais.
As entrevistas de seleção decorrerão no Porto, nos próximos dias 11 e 12 de outubro.
Condições oferecidas:
● Financiamento do Curso Intensivo de Alemão;
● Contrato de trabalho a tempo inteiro e sem termo;
● Vencimento base (para um profissional sem experiência prévia) de aprox. 2000€
líquidos/mês, mais suplementação;
● Valorização da experiência profissional prévia
● Relação de cooperação estreita e comunicação direta e acessível;
● Sistema de mentoria para integração estruturada;
● Extensas oportunidades de formação avançada e especializada;
● Localização encantadora entre Estugarda e Esslingen, com excelentes acessibilidades;
● Apoio individualizado em todo o processo de recrutamento, com o alojamento e relocação.
● Possibilidade de apoio financeiro para a relocação e reconhecimento de competências num
valor superior a 1500€
Requisitos:
● Licenciatura em Enfermagem concluída ou em conclusão e reconhecida pela União
Europeia;
● Motivação para desenvolver a carreira profissional na Alemanha;
● Disponibilidade para frequentar o Curso Intensivo de Alemão;
● Apetência e espírito para o trabalho em equipa;
● Capacidade de trabalho independente, flexibilidade e sentido de responsabilidade.
Se tem interesse em saber mais informações ou candidatar-se a esta vaga, envie-nos o
seu CV Europass através de https://www.ventimiguis.info/medius ou via email para
info@ventimiguis.com.

INFORMAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO

As condições são aplicáveis aos 3 Hospitais, localizados em Nürtingen, Ostfildern e Kirchheim.

Relação de Trabalho
Será contratado/a como Assistente de Enfermagem em processo de reconhecimento como
Enfermeiro Registado.
Após receber o reconhecimento das qualificações profissionais, a relação de trabalho será
continuada por um período indefinido como Enfermeiro/a.

Acordo Coletivo de Trabalho
Está em vigor o acordo coletivo para o serviço público com regulamentações especiais para os
hospitais (TVöD-K, Anlage E Pflegedienst).
Inicialmente estará em vigor um Contrato de Assistente de Enfermagem. Após o
reconhecimento de competências, é feita a transição automática para o Contrato Sem Termo
de Enfermagem.

Horário de trabalho e tempos de férias
Dias de férias - 30 dias
Horas de trabalho semanais - 39 horas de trabalho; caso sejam necessárias horas
extraordinárias, estas poderão ser remuneradas ou compensadas em tempo livre.
O tempo de pausa é geralmente 30 minutos por dia e entre 30 minutos a 1 hora no turno da
noite. Os tempos de pausa não são remunerados.

Condições remuneratórias

A remuneração é baseada na tabela de vencimento coletivamente acordada, que por sua vez
poderá depender da colocação e qualificações. Adicionalmente, poderão existir bónus para
certos serviços.

ANTES DO RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIAS
Grupo P5 – Coluna 1 - 2.376,30 €
APÓS O RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIAS
Group P7 – Coluna 2 – 2.932,41€
Em novembro de cada ano, é atribuído um pagamento especial anual de 84.74% (calculado a
partir do salário mensal).
Adicionalmente, existe um prémio de desempenho pago em dezembro a partir do 2o ano, de
aproximadamente 850 euros.
As horas de qualidade são pagas (entre 20% e 35%) por turno, noites, fins-de-semana e
feriados, bem como horas extraordinárias.
6 semanas de pagamento de baixa por doença – é necessário apresentar justificação a partir
do 3o dia.

NOTA: Os valores de salários apresentados correspondem ao primeiro escalão da tabela
remuneratória (profissionais sem experiência prévia).
A título de exemplo, à data de 02/09/2022, efetuando uma simulação no conversor de salário
bruto em salário líquido (https://www.brutto-netto-rechner.info/), para um trabalhador com
Steuerklasse 1 (não casado e sem dependentes), no estado alemão de Baden-Württenberg
o valor bruto de salário de 2932,41€ corresponde a aproximadamente 1951,51€ de valor
líquido. O valor líquido só poderá ser conhecido com exatidão após um mês de trabalho. Por

conseguinte, este valor líquido exemplo está sujeito a alterações e não é vinculativo.

Período de experiência
Os primeiros 6 meses são considerados período de experiência, durante o qual ambas as
partes podem terminar a relação de trabalho com 2 semanas de aviso prévio até ao final do
mês.

Outros benefícios
- Amplas oportunidades de formação contínua e avançada, incluindo na Academia medius
Kliniken
- Ofertas de ginásio e possibilidade de leasing de bicicletas ou bicicletas elétricas
- Creche própria no hospital em Ostfildern e cooperação com infantário e campos de férias em
Kirchheim
- Apartamentos para funcionários e descontos nos preços de farmácia e venda a retalho
- Descontos para colaboradores nos restaurantes

