Nemzetközi pályázók
Irina második esélye
A gyógypedagógus Irina (30) a spanyolországi Granadából a Diakonie Neuendettelsau-nál
dolgozik. Négy éve él Németországban. Irina történetét itt olvashatja.

A Diakonie lehetőséget kínál Önnek, ha szeretne Németországban élni és dolgozni egy másik
ország állampolgáraként. A sikeres pályázat érdekében olvassa el a következő utasításokat.

Gyakran ismételt kérdések
Mi a legfontosabb, amit tudni kell a Diakonie munkájáról?

A Diakonie a németországi protestáns egyházak közjóléti szervezete. A leghasznosabb dolog,
amit tudni kell rólunk, hogy szervezetünk 30 000 intézményből álló hálózat, amely több mint
500 000 alkalmazottat foglalkoztat több ezer városban és faluban - azonban nem
rendelkezünk központi humán erőforrás osztállyal. Óvodáink, nyugdíjasotthonaink,
kórházaink, továbbá mozgássérültek és mások számára fenntartott intézményeink mind saját
maguk szerződtetik munkatársaikat. Először döntse el, hogy pontosan mivel is szeretne
foglalkozni, majd pályázzon meg egy konkrét állást egy adott intézményben.
A szociális szolgáltatások és az egészségügyi ellátás terén A Diakonie mintegy 30 különböző
szakmában kínál állásokat. Jogi okokból azonban a nemzetközi pályázók könnyebben
kaphatnak munkát a betegápolás és idősgondozás területén. De beszámolhatunk az
intézményeinkben dolgozó gyermekgondozók és gyógypedagógusok sikertörténeteiről is.

Hol jelentkezhetek, ha Diakonie-nál szeretnék dolgozni?

Küldje felvételi kérelmét közvetlenül az intézményeinkbe, pl. Diakonie óvodákba,
nyugdíjasotthonokba, kórházakba vagy fogyatékkal élők számára fenntartott otthonainkba. De
alaposan fontolja meg, hogy melyik pályázatát melyik intézménybe címezi. Közülük csak
néhány rendelkezik tapasztalatokkal a nemzetközi alkalmazottak tekintetében. Ezek sokkal
nagyobb valószínűséggel válaszolnak, mint más intézmények. Íme egy lista:





Agaplesion Gesundheitskonzern (kórházi ápolói munkakörök)
Bruderhaus Diakonie (idősápolói és idősgondozó-gyakornoki munkakörök)
Diakonie Neuendettelsau (idősápolói munkakörök)
Dialog Akademie (továbbképzés olyan más országbeli szakképzett ápolók számára,
akik németországi szakképesítést szeretnének szerezni)






Diakonie Württemberg (idősgondozó-gyakornoki lehetőségek koszovói fiatalok
számára)
Diakonie-Pflege Verbund Berlin (segédápolói képzés menekültek számára)
Diakonie Wolfsburg (állásajánlatok különböző nyelveken, különösen ápolók és
segédgondozók számára)
CareFlex (diakónusi munkaerő-felvételi ügynökség; program olaszországi ápolók
számára, de más országokból származó pályázók iránt is érdeklődik)

Ezt a listát az angol nyelvű változatban frissítjük. Kérjük, ellenőrizze ott.

Milyen lehetőségeim vannak a Diakonie intézményeiben?

Pályázhat nemzetközi önkéntesként 12 hónapos szolgálatra (további információ itt). Ezáltal
megismerheti Németországot és a munkáltatóját, mielőtt eldöntené, hogy itt marad. De már
most rögtön kezdjen el állást keresni az önkéntes szolgálatát követő időszakra. Senki más nem
fogja ezt megtenni Ön helyett.
Gyakornoknak is jelentkezhet és tanulóidejét Németországban töltheti. Jogi okokból miatt a
nemzetközi pályázók könnyebben kaphatnak gyakornoki állást az ápolás és az idősgondozás
terén.
Ha már rendelkezik egészségügyi képesítéssel, kérheti annak németországi jóváhagyását.
Amíg a jóváhagyásra vár, dolgozhat segédápolóként vagy segédgondozóként. A kérelem
jóváhagyását követően rendes nővérként, ill. gondozóként dolgozhat.

Mit tehetek, ha elutasítják a jelentkezésemet?

A Diakonie intézményei különböző okok miatt nem válaszolhatnak, illetve elutasíthatják a
kérelmét: Lehet, hogy a felelős személy nem beszél az Ön által a kérelemben használt
nyelven. Talán nem érti az önéletrajzát vagy a bizonyítványait. Lehet, hogy fogalma sincs
arról, hogy az Ön képesítései érvényesek Németországban. Lehet, hogy az létesítménynek
nincs tapasztalata a nemzetközi pályázókkal kapcsolatban. Hogyan javíthatja esélyét a
következő alkalommal?
A kérelem benyújtását megelőzően végezze el az összes szükséges teendőt. Kérje például
szakképesítésének jóváhagyását a német hatóságoktól. Tanuljon németül és tegye le a B2
szintű nyelvvizsgát. Kérjen segítséget a jogi eljáráshoz egy tanácsadó szolgálatból (lásd a
következő kérdést). Keressen egy német anyanyelvű személyt, aki önként lefordítja
önéletrajzát, segíti Önt a formanyomtatványok kitöltésében és elkíséri Önt a megbeszélésekre
a hatóságokhoz, valamint a Diakonie intézményeibe.

Biztosít a Diakonie jogi tanácsadást a nemzetközi jelentkezőknek?

A jogi eljárás egy kicsit bonyolult. Számos különböző szabályozás létezik, attól függően,
hogy Ön melyik országból származik, milyen munkát szeretne végezni, továbbá hogy Ön
rendes nemzetközi kérelmező/migráns/menedékjoggal rendelkező vagy
menekült/menedékkérő. Összegezve tehát megállapíthatjuk, hogy - az Ön egyedi hátterétől
függően - Önnek szüksége lehet a szakképesítéseinek vagy iskolai bizonyítványainak
jóváhagyására, német munkáltatóval kötött munkaszerződésre vagy előszerződésre, a
Szövetségi Munkaközvetítő Ügynökség engedélyére az Önnek felajánlott konkrét álláshoz, a
külföldiek nyilvántartó hivatala által kiadott munkavállalási engedélyre, tartózkodási
engedélyre (vízumra) és általános munkavállalási engedélyre.






Welcome Center Sozialwirtschaft Baden-Württemberg (tanácsadás nemzetközi
pályázók számára, akik Délnyugat-Németországban szeretnének dolgozni)
Youth Migration Services (tanácsadó szolgálat elsősorban a fiatal menekültek és
bevándorlók számára)
Projekt Ankommen – Llegar – Chegar - Arrivare – φτάσετε (tanácsadás az uniós
polgárok számára, Berlin)
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (tanácsadó szolgálat, elsősorban a szakképesítések
jóváhagyásához, Hamburg)
Migrationsdienste (felnőtt menekültek és bevándorlók tanácsadó központjai)

Ezt a listát az angol nyelvű változatban frissítjük. Kérjük, ellenőrizze ott.

Milyen hibákat kell elkerülnöm?

Ne küldje kérelmet a berlini szövetségi egyesületünkbe (Diakonie Deutschland). Nem
kínálunk ápolási vagy gondozási állásokat - lobbizás a feladatunk.
Küldjön homályosan megfogalmazott e-maileket, mondván: "X országból származom, és
Németországban szeretnék dolgozni". Így nem tudunk segíteni. Először döntse el, hogy
pontosan mivel is szeretne foglalkozni, majd pályázzon meg egy konkrét állást egy adott
Diakonie intézményben. A pályázathoz mellékelje önéletrajzát, bizonyítványait, egy képet
önmagáról és egy motivációs levelet.
Bizonyos szinten feltétlenül beszélnie kell németül, mielőtt jelentkezne. Mivel a rászorulókkal
fog dolgozni, ezért meg kell értetnie magát velük. B2 szintű német nyelvtudás szükséges.
Nem valószínű, hogy elfogadják a jelentkezését azoknak a pályázóknak, akik egyáltalán nem
beszélnek németül.

Sikertörténetek




Luminita (37) Romániából: "A továbbképzés annyira szórakoztató volt"
Alba (22) Spanyolországból: "Mélyebb érzelmi kapcsolatba kerültem a betegekkel."
Peninah (21) Kenyából: "Az idő múlásával minden egyre könnyebben ment."

