Διεθνείς υποψήφιοι
Η δεύτερη ευκαιρία της Ιρίνα
Η θεραπευτής παιδαγωγός Ιρίνα (30) από τη Γρανάδα της Ισπανίας εργάζεται για τη Διακονία
Neuendettelsau. Ζει στη Γερμανία εδώ και τέσσερα χρόνια. Διαβάστε εδώ την ιστορία της
Ιρίνα.

Εάν θέλετε να ζήσετε και να εργαστείτε στη Γερμανία ως πολίτης άλλης χώρας, η Διακονία
σας προσφέρει ευκαιρίες. Προκειμένου η αίτησή σας να γίνει δεκτή, διαβάστε τις παρακάτω
οδηγίες.

Συνήθεις ερωτήσεις
Ποιο είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να γνωρίζω σχετικά με την εργασία στη
Διακονία;

Η Διακονία είναι ένας οργανισμός κοινωνικής πρόνοιας των προτεσταντικών εκκλησιών στη
Γερμανία. Το σημαντικότερο που πρέπει να γνωρίζετε είναι το ότι ο οργανισμός μας είναι ένα
δίκτυο 30.000 μονάδων με περισσότερους από 500.000 εργαζόμενους σε χιλιάδες πόλεις,
κωμοπόλεις και χωριά - όμως δεν διαθέτουμε ένα κεντρικό τμήμα Ανθρώπινων Πόρων. Οι
παιδικοί σταθμοί μας, τα γηροκομεία, τα νοσοκομεία, οι δομές για ανθρώπους με αναπηρία
και οι άλλες δομές μας, πραγματοποιούν αυτόνομα τις προσλήψεις του προσωπικού τους.
Βρείτε πρώτα τι ακριβώς θέλετε να κάνετε και μετά υποβάλλετε αίτηση για μια συγκεκριμένη
θέση σε μία συγκεκριμένη δομή.
Η Διακονία προσφέρει θέσεις εργασίας σε περίπου 30 επαγγέλματα στους τομείς των
κοινωνικών υπηρεσιών και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ωστόσο, νομικοί λόγοι
καθιστούν ευκολότερη την πρόσβαση διεθνών υποψηφίων σε θέσεις στους τομείς της
νοσηλευτικής και της φροντίδας ηλικιωμένων. Όμως μπορούμε να αναφέρουμε και
περιπτώσεις υποψηφίων που κατάφεραν να προσληφθούν στις δομές μας ως παιδοκόμοι και
θεραπευτές παιδαγωγοί.

Πού μπορώ να υποβάλω αίτηση, εάν επιθυμώ να εργαστώ για τη Διακονία;

Στείλτε την αίτησή σας απευθείας στις δομές μας, όπως οι παιδικοί σταθμοί, τα γηροκομεία,
τα νοσοκομεία ή οι δομές μας για άτομα με αναπηρία. Όμως σκεφτείτε με προσοχή σε ποιες
δομές θα απευθυνθείτε. Λίγες μόνο από αυτές διαθέτουν εμπειρία με διεθνείς εργαζόμενους.
Αυτές είναι και πιθανότερο να ανταποκριθούν στην αίτησή σας. Εδώ ακολουθεί μία λίστα:











Agaplesion Gesundheitskonzern (θέσεις σε νοσοκομεία για νοσηλευτικό προσωπικό)
Bruderhaus Diakonie (θέσεις εργασίας στη φροντίδα ηλικιωμένων για νοσηλευτικό
προσωπικό και θέσεις εκπαιδευομένων)
Diakonie Neuendettelsau (θέσεις εργασίας στη φροντίδα ηλικιωμένων για
νοσηλευτικό προσωπικό)
Dialog Akademie (επιμόρφωση για νοσηλευτικό προσωπικό με επαγγελματικές
δεξιότητες από άλλες χώρες που επιδιώκει να αποκτήσει γερμανική επαγγελματική
πιστοποίηση)
Diakonie Württemberg (θέσεις εκπαιδευομένων στη φροντίδα ηλικιωμένων για νέους
από το Κόσοβο)
Diakonie-Pflege Verbund Berlin (μαθήματα βοηθών νοσηλευτών για πρόσφυγες)
Diakonie Wolfsburg (αγγελίες θέσεων εργασίας σε διάφορες γλώσσες, ειδικά για
νοσηλευτικό προσωπικό και βοηθούς φροντιστές)
CareFlex (διακονικό γραφείο εργασίας, πρόγραμμα για νοσηλευτικό προσωπικό από
την Ιταλία, αλλά με ενδιαφέρον και για υποψήφιους από άλλες χώρες)

Θα διατηρούμε ενημερωμένη την αγγλική έκδοση αυτής της λίστας. Ανατρέξτε σε αυτήν.

Ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές μου στις δομές της Διακονίας;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εργασία ως διεθνής εθελοντής 12-μηνης θητείας (για
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ). Αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία να
εξοικειωθείτε με τη Γερμανία και τον εργοδότη σας, πριν αποφασίσετε να παραμείνετε. Όμως
μην ξεχάσετε να ξεκινήσετε αμέσως με τη διερεύνηση των ευκαιριών απασχόλησης σας, για
το διάστημα μετά την ολοκλήρωση της θητείας σας! Κανείς άλλος δεν θα φροντίσει για αυτό
εκτός από εσάς.
Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση για μία θέση εκπαιδευομένου και να ολοκληρώσετε τη
μαθητεία σας στη Γερμανία. Για νομικούς λόγους, οι διεθνείς υποψήφιοι είναι ευκολότερο να
βρουν θέσεις μαθητείας στους τομείς της νοσηλευτικής και της φροντίδας ηλικιωμένων.
Εάν διαθέτετε ήδη επαγγελματικές δεξιότητες στις υπηρεσίες υγείας, μπορείτε να ζητήσετε
την αναγνώρισή τους στη Γερμανία. Όσο περιμένετε για την αναγνώριση μπορείτε να
εργαστείτε ως βοηθός νοσηλεύτρια ή φροντιστής. Μόλις λάβετε την αναγνώριση, μπορείτε
να εργαστείτε ως κανονική νοσηλεύτρια ή φροντιστής.

Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής μου;

Οι δομές της Διακονίας μπορεί να απαντήσουν θετικά στην αίτησή σας ή να την απορρίψουν
για διάφορους λόγους: Ίσως ο υπεύθυνος δεν μιλάει τη γλώσσα που χρησιμοποιήσατε για την
αίτησή σας. Ίσως να μην κατανοεί το βιογραφικό σας σημείωμα ή τα πιστοποιητικά σας.
Ίσως να μην γνωρίζει εάν οι επαγγελματικές σας δεξιότητες ισχύουν στη Γερμανία. Ίσως η
δομή να μην διαθέτει προηγούμενη εμπειρία με διεθνείς υποψηφίους. Τώρα, τι μπορείτε να
κάνετε για να βελτιώσετε τις πιθανότητες επιτυχίας την επόμενη φορά;

Κάνετε όσα περισσότερα βήματα απαιτούνται πριν υποβάλετε αίτηση. Για παράδειγμα
ζητήστε την αναγνώριση των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων από τις αρμόδιες γερμανικές
αρχές. Μάθετε γερμανικά και υποβάλλετε ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2.
Ζητήστε βοήθεια για τη νομική διαδικασία από μία συμβουλευτική υπηρεσία (βλέπε επόμενη
ερώτηση). Προσπαθήστε να βρείτε κάποιον με μητρική γλώσσα τα γερμανικά, ο οποίος θα
αναλάβει οικειοθελώς να μεταφράσει το βιογραφικό σας σημείωμα, θα σας βοηθήσει με τα
έντυπα και θα σας συνοδεύσει στις συναντήσεις με τις αρχές και τις δομές της Διακονίας.

Προσφέρει η Διακονία συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διεθνείς υποψήφιους;

Η νομική διαδικασία είναι πολύπλοκη. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές διατάξεις ανάλογα με
την χώρα από την οποία προέρχεστε, την εργασία που θέλετε να κάνετε και το εάν είστε
κανονικός διεθνής υποψήφιος / μετανάστης / άτομο στο οποίο έχει χορηγηθεί άσυλο ή
πρόσφυγας / αιτών άσυλο. Για να ανακεφαλαιώσουμε, μπορούμε να πούμε πως – ανάλογα με
το προσωπικό σας υπόβαθρο – ενδεχομένως χρειαστείτε μία αναγνώριση των
επαγγελματικών σας δεξιοτήτων ή των σχολικών σας πιστοποιητικών, μία σύμβαση
απασχόλησης ή μία προκαταρκτική σύμβαση από Γερμανό εργοδότη, μία άδεια από το
Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας μας για να εργαστείτε στη συγκεκριμένη θέση που σας
προσφέρθηκε, μία άδεια εργασίας από το Γραφείο Μητρώου Αλλοδαπών, μία άδεια διαμονής
(βίζα) και μία γενική άδεια εργασίας.






Welcome Center Sozialwirtschaft Baden-Württemberg (συμβουλευτική υπηρεσία για
διεθνείς υποψήφιους που θέλουν να εργαστούν στην νοτιοδυτική Γερμανία)
Youth Migration Services (συμβουλευτική υπηρεσία ειδικευμένη στους νέους
πρόσφυγες και μετανάστες)
Projekt Ankommen – Llegar – Chegar - Arrivare – φτάσετε (συμβουλευτική υπηρεσία
για πολίτες της ΕΕ, Βερολίνο)
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (συμβουλευτική υπηρεσία ειδικευμένη στην
αναγνώριση επαγγελματικών δεξιοτήτων, Αμβούργο)
Migrationsdienste (κέντρα συμβουλευτικής για ενήλικες πρόσφυγες και μετανάστες)

Θα διατηρούμε ενημερωμένη την αγγλική έκδοση αυτής της λίστας. Ανατρέξτε σε αυτήν.

Ποια λάθη πρέπει να αποφύγω;

Μην στείλετε την αίτησή σας στην ομοσπονδιακή ένωση μας στο Βερολίνο (Diakonie
Deutschland). Εδώ δεν προσφέρουμε θέσεις εργασίας στους τομείς νοσηλευτικής και
φροντίδας - έργο μας είναι η άσκηση πίεσης για την προώθηση και την προβολή του έργου
μας.
Μην στείλετε αόριστα email του τύπου «είμαι από την τάδε χώρα και θέλω να εργαστώ στη
Γερμανία». Δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε με αυτό. Πρώτα βρείτε τι ακριβώς θέλετε να
κάνετε, και μετά υποβάλετε αίτηση για μια συγκεκριμένη θέση σε μία συγκεκριμένη δομή
της Διακονίας. Στην αίτησή σας συμπεριλάβετε το βιογραφικό σας σημείωμα, πιστοποιητικά,

μία φωτογραφία σας και μία συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα αναφέρετε τα κίνητρα
σας.
Πριν υποβάλετε αίτηση, βεβαιωθείτε πως μιλάτε λίγα γερμανικά. Εφόσον θα εργάζεστε με
ανθρώπους που έχουν ανάγκη, θα πρέπει να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους.
Απαιτούνται γνώσεις της Γερμανικής επιπέδου Β2. Οι υποψήφιοι που δεν μιλούν καθόλου
γερμανικά δεν έχουν πιθανότητες να γίνουν δεκτοί.

Ιστορίες επιτυχίας




Luminita (37) από Ρουμανία: «Πέρασα τόσο καλά στην επιμόρφωση»
Alba (22) από Ισπανία: «Αισθάνομαι συναισθηματικά δεμένη με τους ασθενείς»
Peninah (21) από Κένυα: «Με τον καιρό τα πράγματα έγιναν ευκολότερα»

