
 

Международни кандидати  

 

Вторият шанс на Ирина 

Възпитателят Ирина (30) от Гранада, Испания работи за Diakonie Neuendettelsau. Тя 

живее в Германия от четири години. Прочетете историята на Ирина тук. 

 

Ако искате да живеете и работите в Германия като гражданин на друга страна, Diakonie 

Ви предлага възможности. Ако искате кандидатурата Ви да бъде успешна, моля, 

прочетете следните инструкции. 

 

Често задавани въпроси 
 

Кое е най-важното нещо, което трябва да знаете за работата в Diakonie?  

Diakonie е организация за социално подпомагане на протестантските църкви в 

Германия. Най-полезното нещо, което трябва да знаете, е, че нашата организация е 

мрежа от 30 000 заведения с над 500 000 служители в няколко хиляди града и села - но 

нямаме централен отдел „Човешки ресурси“. Сами наемат служителите си в нашите 

детски градини, старчески домове, болници, заведения за хора с увреждания и други. 

Моля, първо разберете какво точно искате да правите и след това кандидатствайте за 

конкретна позиция в конкретно заведение. 

Diakonie предлага позиции за около 30 различни професии в сектора на социалните 

услуги и здравеопазването. Поради правни причини обаче международните кандидати 

най-лесно ще намерят достъп до работни места в полагането на медицински грижи и 

грижи за възрастни хора. Но можем да разкажем и успешни истории за служители, 

грижещи се за деца, както и за възпитатели, които успяха да влязат в нашите заведения.  

 

Къде мога да кандидатствам, ако искам да работя за Diakonie?  

Моля, изпратете молбата си за кандидатстване директно до нашите заведения като 

детски градини, домове за възрастни хора, болници или заведения за хора с увреждания 

от мрежата на Diakonie. Но обмислете внимателно към кои заведения се обръщате. 

Само някои от тях имат опит с международни служители. Има по-голяма е вероятност 

да получите отговор от тях, отколкото от другите заведения. Ето списък: 

 Agaplesion Gesundheitskonzern (работни места в болници за медицински сестри) 

 Bruderhaus Diakonie (позиции за медицински сестри в заведения за възрастни 

хора и възможности за обучение в заведения за възрастни хора) 

https://blog.soziale-berufe.com/2017/08/06/from-andalusia-to-bavaria-finally-i-work-in-the-job-i-was-trained-for/
https://karriere.diakonie.de/index.php?id=1709&no_cache=1#collapse_13283-1
https://karriere.diakonie.de/index.php?id=1709&no_cache=1#collapse_13283-2
https://www.agaplesion.de/gesundheitskonzern/karriere/bewerbung/
http://jobs-karriere.bruderhausdiakonie.de/


 
 Diakonie Neuendettelsau (позиции за медицински сестри в заведения за възрастни 

хора) 

 Dialog Akademie (обучение за напреднали за медицински сестри с 

професионални квалификации от други страни, които искат да придобият 

германска професионална квалификация) 

 Diakonie Württemberg (възможности за стаж за млади хора от Косово в заведения 

за възрастни хора ) 

 Diakonie-Pflege Verbund Berlin (обучение за бежанци за помощни сестри) 

 Diakonie Wolfsburg (обяви за работа на различни езици предимно за медицински 

сестри и социални асистенти) 

 CareFlex (агенция за подбор, програма за медицински сестри от Италия, но също 

са заинтересовани и от кандидати от други страни)  

Ще поддържаме списъка актуализиран на английски език. Моля, проверете там. 

 

Какви са моите възможности в заведенията на Diakonie?  

Може да кандидатствате като международен доброволец за период от 12 месеца 

(повече информация тук). Така ще имате възможност да опознаете Германия и 

работодателя си, преди да решите да останете. Но не забравяйте веднага да започнете 

да проверявате какви възможности имате след изтичането на периода на 

доброволчеството Ви! Никой освен Вас няма да се погрижи за това. 

Можете също така да кандидатствате като стажант и да натрупате стаж в Германия. 

Поради правни причини международните кандидати най-лесно ще намерят достъп до 

стажове за медицински сестри и полагане на грижи за възрастни хора. 

Ако вече имате придобита професионална квалификация за медицински услуги, можете 

да поискате нейното одобрение в Германия. Докато чакате одобрението, може да 

работите като помощна медицинска сестра или болногледач. След като молбата Ви 

бъде одобрена, може да работите като редовна медицинска сестра или болногледач.  

 

Какво мога да направя, ако молбата ми за работа е отхвърлена? 

Заведенията на Diakonie може да не Ви отговорят или да отхвърлят молбата Ви по 

няколко причини: Има вероятност отговорното лице да не говори езика, който сте 

използвали в молбата си. Може би служителят, до който са достигнали Вашата 

автобиография или сертификати, не ги разбира. Може би той или тя не знаят дали 

квалификацията Ви е валидна в Германия. Може би заведението няма опит с 

международни кандидати. Какво може да направите, за да имате по-големи шансове 

следващия път? 

Предприемете максимално много необходими стъпки преди да кандидатствате. 

Например, поискайте одобрение на професионалните Ви квалификации от страна на 

германските власти. Научете немски и носете сертификат за владеене на език ниво B2. 

Потърсете помощ за правния процес от консултантска служба (вижте следващия 

https://www.diakonieneuendettelsau.de/diakonie-neuendettelsau/internationales-engagement/
http://www.akademiedialog.de/news-einzelansicht.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=66&cHash=811cedc439edf7c654b2d00c56bb3fd7
http://www.diakonie-wuerttemberg.de/aktionen-spenden/hoffnung-fuer-osteuropa/kosovo-ausbildungsprojekt/
http://www.diakonie-pflege.de/fuer-fluechtlinge
http://www.diakonie-wolfsburg.de/karriere_stellenangebote.html
http://www.careflex.it/
http://www.careflex.it/
http://www.careflex.de/
https://karriere.diakonie.de/index.php?id=1709&no_cache=1#collapse_13283-3
http://www.ev-freiwilligendienste.de/kopfnavigation/englisch/
https://karriere.diakonie.de/index.php?id=1709&no_cache=1#collapse_13283-4


 
въпрос). Опитайте се да намерите немскоговорящ доброволец да преведе 

автобиографията Ви, да Ви помага с попълването на формулярите и да Ви придружава 

на срещи с властите и заведенията на Diakonie. 

 

Diakonie предлага ли консултации за международни кандидати? 

 

Правният процес е малко сложен. Има много различни разпоредби в зависимост от 

страната, от която идвате, каква работа искате да работите и дали сте редовен 

международен кандидат / мигрант / лице, получило убежище, или бежанец / лице, 

търсещо убежище. В обобщение, можем да кажем, че - в зависимост от индивидуалния 

случай - може да Ви се наложи да получите одобрение от германската Федерална 

агенция по заетостта за професионалната Ви квалификация или училищни 

сертификати, трудов договор или предварителен договор от немски работодател, 

разрешение да работите на конкретна позиция, която Ви е била предложена, 

разрешително за работа от Службата за регистрация на чужденци, разрешение за 

пребиваване (виза) и общо разрешение за работа. 

 Welcome Center Sozialwirtschaft Baden-Württemberg (консултиране на 

международни кандидати, които искат да работят в югозападна Германия) 

 Служба за миграция на младежи (консултантски услуги, предназначени 

предимно за млади бежанци и имигранти) 

 Projekt Ankommen – Llegar – Chegar - Arrivare – φτάσετε (консултиране за 

граждани на ЕС, Берлин) 

 Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (консултантски услуги предимно за одобрение 

на професионална квалификация, Хамбург) 

 Migrationsdienste (центрове за консултиране за възрастни бежанци и имигранти) 

Ще поддържаме списъка актуализиран на английски език. Моля, проверете там. 

 

Кои грешки трябва да избягвам?  

Моля, не изпращайте молбата си до федералното ни сдружение в Берлин (Diakonie 

Deutschland). Ние не предлагаме позиции за медицински грижи или гледане на 

възрастни или болни хора - ние съдействаме за Вашата работа.  

Моля, не изпращайте неясни имейли, в които пише „Аз съм от страна Х и искам да 

работя в Германия“. Така не можем да Ви помогнем. Моля, първо разберете какво 

точно искате да правите и след това кандидатствайте за конкретна позиция в конкретно 

заведение на Diakonie. Моля, добавете автобиографията си, сертификати, снимка и 

мотивационно писмо. 

Моля, постарайте се да научите малко немски език преди да кандидатствате. След като 

ще работите с хора в нужда, трябва да можете да комуникирате с тях. Изисква се ниво 

https://karriere.diakonie.de/index.php?id=1709&no_cache=1#collapse_13283-4
http://welcome-center-sozialwirtschaft.de/
https://www.jugendmigrationsdienste.de/en/
http://www.evangelisches-johannesstift.de/sites/default/files/diewille/Foto/ankommen_ehap/WL160202%20Ankommen%20FBLA_Dohneanschnitt.pdf
https://www.diakonie-hamburg.de/de/visitenkarte/zaa/
https://hilfe.diakonie.de/hilfe-vor-ort/angebote-fuer-eingewanderte-und-gefluechtete/bundesweit/?text=&ansicht=karte
https://karriere.diakonie.de/index.php?id=1709&no_cache=1#collapse_13283-6


 
B2 на владеене на немски език. Кандидати, които изобщо не говорят немски, вероятно 

няма да бъда приети. 

 

Успешни истории 

 Луминита (37) от Румъния: „Обучението за напреднали беше толкова забавно.“ 

 Алба (22) от Испания: „Чувствам все по-дълбока емоционална връзка с 

пациентите“ 

 Пенинах (21) от Кения: „С течение на времето, нещата стават все по-лесни“ 

 

 

 

https://blog.soziale-berufe.com/2014/07/14/luminita-from-romania-the-advanced-training-was-so-much-fun/
https://blog.soziale-berufe.com/2017/01/12/i-feel-a-deeper-emotional-connection-with-the-patients/
https://blog.soziale-berufe.com/2017/01/15/peninah-21-as-time-went-by-things-got-easier/

