Candidați internaționali
A doua șansă a lui Irina
Pedagogul de recuperare Irina (30) din Granada, Spania, lucrează pentru Diakonie
Neuendettelsau. Ea a trăit în Germania patru ani. Citiți povestea Irinei aici.

Dacă doriți să trăiți și să lucrați în Germania în calitate de cetățean al unei alte țări, Diakonie
vă oferă oportunități. Pentru a avea succes cu solicitarea dvs., citiți următoarele instrucțiuni.

Întrebări frecvente
Care este cel mai important lucru de știut în ceea ce privește lucrul pentru Diakonie?

Diakonie este organizația de asistență socială a bisericilor protestante din Germania. Cel mai
util lucru de știut este faptul că organizația noastră este o rețea de 30.000 de unități cu peste
500.000 de angajați în câteva mii de orașe, localități și sate – dar nu avem un departament de
Resurse Umane central. Grădinițele, casele de bătrâni, spitalele, unitățile pentru persoanele cu
dizabilități și altele se ocupă în mod independent de angajare. Aflați mai întâi exact ce doriți
să faceți, apoi aplicați pentru o poziție specifică la o unitate specifică.
Diakonie oferă locuri de muncă în aproximativ 30 de profesii diferite în sectorul serviciilor
sociale și serviciilor de sănătate. Cu toate acestea, din motive juridice, candidații internaționali
vor obține cel mai ușor acces la locuri de muncă în domeniul asistării și îngrijirii persoanelor
în vârstă. Dar putem povesti și despre poveștile de succes ale asistenților sociali pentru copii
și ale pedagogilor de recuperare din unitățile noastre.

Unde pot aplica dacă doresc să lucrez pentru Diakonie?

Vă rugăm să trimiteți solicitarea dvs. direct către unitățile noastre precum grădinițele, casele
de bătrâni, spitalele sau unitățile pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilități ale Diakonie. Dar
luați în considerare cu atenție unitățile pe care le abordați. Doar câteva dintre acestea au
experiență cu angajați internaționali. Există o probabilitate mult mai mare ca acestea să
răspundă la solicitarea dvs. în comparație cu altele. Iată o listă:



Agaplesion Gesundheitskonzern (locuri de muncă în spitale pentru asistente)
Bruderhaus Diakonie (locuri de muncă în unități pentru îngrijirea persoanelor în vârstă
pentru asistente și oportunități de instruire în unități pentru îngrijirea persoanelor în
vârstă)








Diakonie Neuendettelsau (locuri de muncă în unități pentru îngrijirea persoanelor în
vârstă pentru asistente)
Dialog Akademie (instruire avansată pentru asistente cu calificări profesionale din alte
țări care doresc să obțină o calificare profesională în Germania)
Diakonie Württemberg (oportunități de instruire în unități pentru îngrijirea persoanelor
în vârstă pentru persoane tinere din Kosovo)
Diakonie-Pflege Verbund Berlin (cursuri pentru asistente pentru refugiați)
Diakonie Wolfsburg (anunțuri de locuri de muncă în diferite limbi, mai ales pentru
asistente și asistenți de îngrijire)
CareFlex (agenție de recrutare diaconică, program pentru asistente din Italia, dar este
de asemenea interesată și în candidați din alte țări)

Vom menține această listă actualizată în versiunea din limba engleză. Verificați acolo.

Care sunt opțiunile mele în unitățile Diakonie?

Puteți aplica în calitate de voluntar internațional pentru un stagiu de 12 luni (mai multe
informații aici). Aceasta vă va oferi oportunitatea de a cunoaște Germania și angajatorul dvs.,
în cazul în care decideți să rămâneți. Însă nu uitați să începeți să căutați imediat oportunități
pentru perioada de după stagiul de voluntariat! Nimeni nu va avea grijă de acest aspect în
locul dvs.
De asemenea, puteți aplica în calitate de ucenic și să efectuați ucenicia în Germania. Din
motive juridice, candidații internaționali vor obține cel mai ușor acces la ucenicii în domeniul
asistării și îngrijirii persoanelor în vârstă.
Dacă aveți deja calificări profesionale în domeniul serviciilor de sănătate, puteți solicita
aprobarea acestora în Germania. În timp ce așteptați aprobarea, puteți lucra ca asistent(ă) sau
ca îngrijitor. După aprobarea solicitării dvs., puteți lucra ca asistent(ă) sau ca îngrijitor
obișnuit.

Ce pot face dacă solicitarea mea este refuzată?

E posibil ca unitățile Diakonie să nu răspundă la sau să refuze solicitarea dvs. din diverse
motive: Poate persoana responsabilă pentru angajări nu vorbește limba pe care ați utilizat-o în
solicitarea dvs. Poate acesta/aceasta nu înțelege CV-ul sau certificatele dvs. Poate
acesta/aceasta nu are idee dacă sunt valabile în Germania certificările dvs. Poate unitatea nu
are experiență cu candidați internaționali. Acum, ce puteți face astfel încât să aveți șanse mai
bune data viitoare?
Faceți câți mai mulți pași puteți înainte de a aplica. De exemplu, solicitați aprobarea
calificărilor dvs. profesionale din partea autorităților germane. Învățați limba germană și
aduceți un certificat pentru nivelul B2. Obțineți ajutor privind procesul juridic din partea unui
serviciu de consiliere (a se vedea întrebarea următoare). Încercați să găsiți un nativ german
care să traducă voluntar CV-ul dvs., care să vă ajute cu formularele și care să vină împreună
cu dvs. la întâlnirile cu autoritățile și cu unitățile Diakonie.

Diakonie oferă consultanță candidaților internaționali?

Procesul juridic este complicat. Există numeroase regulamente în funcție de țara de unde
proveniți, locul de muncă pe care îl doriți și dacă sunteți un candidat internațional cu
experiență/un imigrant/o persoană care a obținut azil sau un refugiat/o persoană care caută să
obțină azil. Pe scurt, putem afirma că – în funcție de istoricul dvs. personal – poate fi necesară
aprobarea calificărilor dvs. profesionale sau a certificatelor dvs. obținute de la unități de
învățământ, un contract de angajare sau un contract preliminarea de la un angajator german, o
autorizare din partea Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Germania
pentru funcția specifică care v-a fost oferită, un permis de lucru din partea autorității
competente pentru străini, un permis de rezidență (viză) și un permis de lucru general.






Welcome Center Sozialwirtschaft Baden-Württemberg (consiliere pentru candidați
internaționali care doresc să lucreze în sud-vestul Germaniei)
Youth Migration Services (serviciu de consiliere special pentru refugiați și imigranți
tineri)
Projekt Ankommen – Llegar – Chegar - Arrivare – φτάσετε (consiliere pentru cetățeni
UE, Berlin)
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (serviciu de consiliere special pentru aprobarea
calificărilor profesionale, Hamburg)
Migrationsdienste (centru de consiliere pentru refugiați și imigranți adulți)

Vom menține această listă actualizată în versiunea din limba engleză. Verificați acolo.

Ce greșeli trebuie să evit?

Vă rugăm să nu trimiteți solicitarea dvs. către asociația noastră federală din Berlin (Diakonie
Deutschland). Noi nu oferim locuri de muncă în domeniul îngrijirii sau asistării – noi ne
ocupăm cu activități de lobbying.
Vă rugăm să nu trimiteți e-mailuri vagi precum „Sunt din țara X și doresc să lucrez în
Germania”. Nu vă putem ajuta astfel. Aflați mai întâi exact ce doriți să faceți, apoi aplicați
pentru o poziție specifică la o unitate Diakonie specifică. Includeți CV-ul, certificatele dvs., o
fotografie a dvs. și o scrisoare de intenție.
Asigurați-vă că știți cât de cât să vorbiți în limba germană înainte de a aplica. Deoarece veți
lucra cu persoane care au nevoie de ajutor, va trebui să puteți comunica cu acestea. Sunt
obligatorii competențele B2 de limba germană. Este puțin probabil ca un candidat care nu
vorbește deloc limba germană să fie acceptat.

Povești de succes




Luminița (37) din România: „Instruirea avansată a fost foarte distractivă”
Alba (22) din Spania: „Simt o legătură emoțională mai profundă cu pacienții”
Peninah (21) din Kenia: „Pe măsură ce timpul a trecut, totul a devenit mai ușor”

