Uluslararası Başvuru Sahipleri
Irina’nın ikinci şansı
İspanya, Granadalı yardımcı öğretmen Irina (30) Diakonie Neuendettelsau için çalışıyor. Dört
yıldır Almanya’da yaşıyor. Irina’nın hikayesini buradan okuyun.

Bir başka ülkenin vatandaşı olarak Almanya’da yaşamak ve çalışmak istiyorsanız, Diakonie’nin
size sunduğu fırsatlar var. Başvurunuzun başarıyla sonuçlanması için lütfen aşağıdaki
talimatları okuyun.

Sıkça sorulan sorular
Diakonie için çalışmak üzere bilinmesi gereken en önemli şey nedir?

Diakonie, Almanya’daki Protestan kiliselerinin sosyal yardım kuruluşudur. Kuruluşumuzun
binlerce şehir, ilçe ve köydeki 500.000’den fazla çalışanı barındıran 30.000 tesislik bir ağ
olduğunu bilmek, size yardımcı olacak en büyük husustur - ancak merkezi bir İnsan
Kaynakları departmanımız bulunmamaktadır. Kreşlerimiz, bakım evlerimiz, hastanelerimiz ve
engelli kişilere ve diğerlerine yönelik tesislerimiz kendi bünyelerinde eleman alımı
yapmaktadır. Öncelikle ne istediğinizi tam olarak tespit edin ve sonrasında belli bir tesisteki
özel bir pozisyon için başvurunuzu gerçekleştirin.
Diakonie sosyal hizmetler ve sağlık sektöründe yaklaşık 30 farklı iş kolunda farklı pozisyon
sunmaktadır. Ancak, yasal gerekçelerden ötürü uluslararası başvuru sahipleri genellikle bakım
ve yaşlı bakımı iş kollarında daha kolay erişim sağlayacaklardır. Ancak, tesislerimizde
başarıya ulaşan çocuk bakımı çalışanları ve yardımcı öğretmenlerin başarı hikayeleri
olduğunu da söyleyebiliriz.

Diakonie’de çalışmak istersem nereye başvurmalıyım?

Diakonie kreşlerine, bakım evlerine, hastanelerimize veya engelli kişilere özel tesislerimize
doğrudan başvurunuzu gönderebilirsiniz. Ancak hangi tesislerle muhatap olacağınızı dikkatli bir
şekilde göz önüne alın. Bunlardan sadece birkaçının uluslararası çalışan deneyimi mevcuttur.
Bunların cevap verme olasılığı diğerlerine nazaran daha fazladır. Liste aşağıdaki gibidir:




Agaplesion Gesundheitskonzern (hastanelerde hemşireler için mevcut işler)
Bruderhaus Diakonie (bakıcılar için yaşlı bakımı işleri ve yaşlı bakımıyla ilgili stajyerlik
fırsatları)
Diakonie Neuendettelsau (bakıcılar için yaşlı bakımına yönelik işler)







Dialog Akademie (Almanya’da mesleki yeterlilik elde etmek isteyen diğer ülkelerden
gelen mesleki yeterliğe sahip bakıcılar/hemşireler için ileri seviyede eğitim)
Diakonie Württemberg (Kosovalı gençler için yaşlı bakımına yönelik stajyerlik
fırsatları)
Diakonie-Pflege Verbund Berlin (mülteciler için yardımcı hemşirelik dersleri)
Diakonie Wolfsburg (özellikle hemşireler ve yardımcı bakıcılar için farklı dillerde iş
ilanları)
CareFlex (İtalya’dan gelecek hemşireler için çalışan ancak diğer ülkelerden gelecek
başvuru sahipleriyle de ilgilenen çapraz işe yerleştirme ajansları)

Bu listenin İngilizce sürümünü güncel tutacağız. Lütfen listeyi sürekli kontrol edin.

Diakonie tesislerindeki seçeneklerim nelerdir?

12 aylık hizmet süresi için uluslararası gönüllü olarak başvurunuzu yapabilirsiniz (buradan
daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz Bu, kalma kararı vermeden önce size Almanya’yı ve
işvereninizi tanıma fırsatı sağlayacaktır. Ancak gönüllü hizmetiniz sonrasındaki fırsatlarınızı
şimdiden araştırmaya başlayın! Zira bu şekilde bir araştırmayı sizden başkası yapmayacaktır.
Ayrıca stajyer olarak başvuruda bulunabilir ve çıraklık döneminizi Almanya’da
geçirebilirsiniz. Yasal gerekçelerden ötürü uluslararası başvuru sahipleri genellikle bakım ve
yaşlı bakımı iş kollarında çıraklık hizmetine daha kolay erişebileceklerdir.
Sağlık hizmetleriyle ilgili mesleki nitelikleriniz hali hazırda varsa, bunların Almanya’da
onaylanmasını talep edebilirsiniz. Onayın gelmesini beklerken, yardımcı hemşire veya bakıcı
olarak çalışabilirsiniz. Talebiniz onaylanınca, doğrudan hemşire veya bakıcı olarak
çalışabilirsiniz.

Başvurum reddedildiğinde ne yapabilirim?

Diakonie pek çok sebepten ötürü başvurunuza cevap vermeyebilir veya başvurunuzu
reddedebilir. Sorumlu kişi başvurunuzda kullandığınız dili bilmiyor olabilir. Özgeçmişinizi veya
sertifikalarınız anlamıyor olabilir. Niteliklerinizin Almanya’da geçerli olup olmadığına dair fikri
olmayabilir. Tesisin uluslararası başvuru sahipleri konusunda deneyimi olmayabilir. Peki, bir
sonraki sefer daha şanslı olmak için ne yapabilirsiniz?
Başvuru yapmadan önce mümkün olduğu kadar çok adımı gerçekleştirmeye çalışın. Örneğin,
mesleki niteliklerinizin Alman makamları tarafından onaylanmasını talep edin. Almanca
öğrenin ve B2 sertifikanızı getirin. Bir danışmanlık servisinden hukuki süreçle ilgili yardım alın
(bkz. sonraki soru) Özgeçmişinizi tercüme etmeye gönüllü, formlar konusunda size yardımcı
olabilecek ve makamlara ve Dikonie tesislerine yaptığınız ziyaretlerde size eşlik edecek
anadili Almanca olan birisini bulmaya çalışın.

Diakonie uluslararası başvuru sahipleri için danışmanlık hizmeti sunuyor mu?

Hukuki süreç biraz karmaşık olup, ustalık istemektedir. Geldiğiniz ülkeye, hangi işte çalışmak
istediğinize ve normal bir uluslararası başvuru sahibi / göçmen / sığınma hakkı verilmiş kişi
veya mülteci / sığınmacı olmanıza bağlı olarak pek çok farklı mevzuat bulunmaktadır. Özetle,
kişisel geçmişinize dayalı olarak mesleki niteliklerinizin veya okul sertifikalarınızın onayına, işe
alım sözleşmesine veya Alman bir işveren tarafından düzenlenen bir ön sözleşmeye, size
teklif edilen özel pozisyonda çalışmak üzere Federal İşe Alım Ajansımızdan izin almaya,
Yabancılar Kayıt Bürosundan çalışma izni ve ikamet izni ve genel çalışma izni almaya ihtiyaç
duyabilirsiniz.






Sozialwirtschaft Baden-Württemberg Karşılama Merkezi (Güneybatı Almanya’da
çalışmak isteyen uluslararası başvuru sahipleri için danışmanlık)
Gençlik Göçmenlik Hizmetleri (özellikle genç mülteciler ve göçmenler için danışmanlık
hizmeti)
Projekt Ankommen – Llegar – Chegar - Arrivare – φτάσετε (AB vatandaşları için
danışmanlık, Berlin)
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (özellikle profesyonel niteliklerin onayı için
danışmanlık hizmeti, Hamburg)
Migrationsdienste (özellikle yetişkin mülteciler ve göçmenler için danışmanlık)

Bu listenin İngilizce sürümünü güncel tutacağız. Lütfen listeyi sürekli kontrol edin.

Hangi hatalardan kaçınmam gerekir?

Başvurunuzu Berlin’deki federal derneğimize (Diakonie Deutschland) göndermeyin. Bakım
veya yardım işleri sunmuyoruz - lobi çalışması yapıyoruz.
“X ülkesinden geliyorum ve Almanya’da çalışmak istiyorum” şeklinde cümleler barındıran
belirsiz e-postalar göndermeyin. Size bu şekilde yardımcı olamayız. Öncelikle ne istediğinizi
tam olarak tespit edin ve sonrasında belli bir Diakonie tesisindeki belli bir pozisyon için
başvurunuzu gerçekleştirin. Özgeçmişinizi, almış olduğunuz sertifikaları, bir fotoğrafınızı ve
motivasyon mektubunuzu başvurunuzla birlikte gönderin.
Başvurunuzu yapmadan önce biraz Almanca bildiğinizden emin olunuz. İhtiyaç sahibi
kişilerle çalışacağınız için bu kişilerle konuşmanız gerekecektir. B2 düzeyinde Almanca
bilgisi gerekmektedir. Almanca konuşmayan başvuru sahiplerinin kabul edilme ihtimali
bulunmamaktadır.

Başarı hikayeleri


Romanya’dan Luminita (37): “İleri seviyede eğitim çok keyifliydi”




İspanya’dan Alba (22): “Hastalarla daha derin bir duygusal bağlantı kurduğumu
hissediyorum”
Kenya’dan Peninah (21): “Zaman geçtikçe her şey daha da kolaylaştı”

