Ứng viên quốc tế
Cơ hội thứ hai cho Irina
Giáo viên kèm cặp trẻ chậm hiểu Irina (30) đến từ Granada, Tây Ban Nha, làm việc cho
Diakonie Neuendettelsau. Cô đã sống ở Đức được 4 năm. Đọc câu chuyện của Irina ở đây.

Diakonie dành cho bạn cơ hội nếu bạn muốn sống và làm việc tại Đức với tư cách là công dân
của một quốc gia khác. Để đăng ký thành công, vui lòng đọc các hướng dẫn sau.

Các câu hỏi thường gặp
Điều quan trọng nhất cần biết khi làm việc cho Diakonie là gì?

Diakonie là tổ chức phúc lợi xã hội của các nhà thờ tin lành ở Đức. Điều hữu ích nhất cần biết
là tổ chức của chúng tôi là một mạng lưới gồm 30.000 cơ sở với hơn 500.000 nhân viên ở
hàng nghìn thành phố, thị trấn và làng mạc – nhưng chúng tôi không có một bộ phận Nhân sự
trung tâm. Các trường mẫu giáo, nhà dưỡng lão, bệnh viện, cơ sở vật chất cho người khuyết
tật và những cơ sở khác đều tự thuê. Đầu tiên xin vui lòng tìm hiểu chính xác những gì bạn
muốn làm, sau đó đăng kí cho một vị trí cụ thể tại một cơ sở cụ thể.
Diakonie cung cấp các vị trí trong khoảng 30 ngành nghề khác nhau trong lĩnh vực dịch vụ xã
hội và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, do tính pháp lý, ứng viên quốc tế sẽ dễ tìm việc liên
quan đến điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi nhất. Nhưng cũng có rất nhiều tấm gương
thành công của các nhân viên chăm sóc trẻ và các giáo viên kèm cặp trẻ chậm hiểu làm việc
tại các cơ sở của chúng tôi.

Tôi có thể đăng ký ở đâu nếu tôi muốn làm việc cho Diakonie?

Xin vui lòng gửi đơn trực tiếp đến các cơ sở của chúng tôi như trường mẫu giáo Diakonie,
nhà dưỡng lão, bệnh viện hoặc cơ sở cho người khuyết tật. Nhưng hãy suy xét kỹ lưỡng xem
bạn muốn làm cho cơ sở nào. Chỉ có một vài cơ sở có kinh nghiệm làm việc với nhân viên
quốc tế. Bạn sẽ dễ dàng nhận được phản hồi từ những cơ sở này hơn những cơ sở khác. Dưới
đây là danh sách:




Agaplesion Gesundheitskonzern (công việc trong bệnh viện cho điều dưỡng viên)
Bruderhaus Diakonie (công việc chăm sóc người cao tuổi cho điều dưỡng viên và cơ
hội đào tạo chăm sóc người cao tuổi)
Diakonie Neuendettelsau (công việc chăm sóc người cao tuổi cho điều dưỡng viên)







Dialog Akademie (đào tạo nâng cao cho các điều dưỡng viên có trình độ chuyên môn
từ các nước khác muốn đạt được bằng cấp chuyên môn của Đức)
Diakonie Württemberg (cơ hội đào tạo chăm sóc người cao tuổi cho những người trẻ
tuổi đến từ Kosovo)
Diakonie-Pflege Verbund Berlin (các lớp trợ tá cho người tị nạn)
Diakonie Wolfsburg (quảng cáo việc làm bằng các ngôn ngữ khác nhau, đặc biệt là
cho vị trí điều dưỡng viên và trợ lý chăm sóc)
CareFlex (cơ quan tuyển dụng trợ tế, chương trình cho điều dưỡng viên đến từ Italy,
nhưng cũng quan tâm đếnnhững ứng viên từ các nước khác)

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật danh sách này bằng phiên bản tiếng Anh. Vui lòng kiểm tra ở
đó.

Tôi có những lựa chọn gì trong các cơ sở của Diakonie?

Bạn có thể đăng ký làm tình nguyện viên quốc tế cho dịch vụ 12 tháng (xem thêm thông tin
tại đây). Điều này sẽ cho bạn cơ hội để làm quen với nước Đức và nhà tuyển dụng của bạn,
trước khi bạn quyết định ở lại. Nhưng hãy nhớ ngay lập tức tìm kiếm cơ hội cho mình sau
khóa dịch vụ tình nguyện của bạn! Không ai khác ngoài bạn phải làm điều đó.
Bạn cũng có thể đăng ký làm thực tập sinh và học nghề tại Đức. Vì lý do pháp lý, ứng viên
quốc tế sẽ dễ dàng tìm được suất học nghề trong ngành điều dưỡng và chăm sóc người già
nhất.
Nếu bạn đã có trình độ chuyên môn trong ngành dịch vụ y tế, bạn có thể yêu cầu sự chứng
nhận của Đức. Trong khi chờ đợi sự chứng nhận, bạn có thể làm trợ tá điều dưỡng hoặc người
chăm sóc. Khi yêu cầu của bạn được chứng nhận. bạn có thể làm việc như một điều dưỡng
viên hoặc người chăm sóc thường xuyên.

Tôi có thể làm gì nếu đơn đăng ký của tôi bị từ chối?

Các cơ sở của Diakonie có thể không phản hồi hoặc từ chối đơn của bạn vì nhiều lý do: Có
thể người phụ trách không nói ngôn ngữ bạn đã sử dụng trong đơn đăng ký của mình. Có thể
anh ấy hoặc cô ấy không hiểu C.V. hoặc chứng chỉ của bạn. Có lẽ anh ấy hoặc cô ấy không
biết chứng chỉ của bạn có hợp lệ ở Đức hay không. Có lẽ cơ sở này không có kinh nghiệm với
các ứng viên quốc tế. Bây giờ, bạn có thể làm gì để cơ hội của bạn cho lần đăng kí tới cao
hơn?
Thực hiện được càng nhiều bước cần thiết càng tốt trước khi đăng kí. Ví dụ, yêu cầu chứng
nhận trình độ chuyên môn của bạn bởi các cơ quan chức năng của Đức. Học tiếng Đức và đạt
chứng chỉ B2. Nhận trợ giúp về thủ tục pháp lý từ dịch vụ tư vấn (xem câu hỏi tiếp theo). Cố
gắng tìm một người Đức bản địa tình nguyện dịch C.V., giúp bạn điền các mẫu đơn và đi
cùng bạn đến các cuộc gặp gỡ với các cơ quan chức năng và các cơ sở của Diakonie.

Diakonie có tư vấn cho các ứng viên quốc tế không?

Quy trình pháp lý hơi phức tạp một chút. Có nhiều quy định khác nhau tùy thuộc vào quốc gia
bạn đến, công việc bạn muốn làm và cho dù bạn là ứng viên quốc tế / người di dân / người
được cấp quy chế tị nạn hay người tị nạn / người xin tị nạn. Tóm lại, chúng tôi có thể nói rằng
- tùy thuộc vào hồ sơ cá nhân của bạn - bạn có thể cần sự xác nhận về trình độ chuyên môn
hoặc chứng chỉ do trường cấp, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng sơ bộ của một nhà tuyển
dụng người Đức, sự cho phép của Cơ quan Việc làm Liên bang của chúng tôi để làm việc tại
vị trí cụ thể mà bạn được mời làm, giấy phép lao động từ Văn phòng Đăng ký của Người
nước ngoài, giấy phép cư trú (visa) và giấy phép lao động nói chung.






Trung tâm tiếp nhận Sozialwirtschaft Baden-Württemberg (tư vấn cho các ứng viên
quốc tế muốn làm việc ở Tây Nam nước Đức)
Dịch vụ cho người di dân trẻ tuổi (dịch vụ tư vấn đặc biệt cho người tị nạn và người
nhập cư trẻ tuổi)
Projekt Ankommen – Llegar – Chegar - Arrivare – φτάσετε (tư vấn cho công dân EU,
Berlin)
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (dịch vụ tư vấn đặc biệt để xin chứng nhận trình
độ chuyên môn, Hamburg)
Migrationsdienste (các trung tâm tư vấn cho người tị nạn và người nhập cư trưởng
thành)

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật danh sách này bằng phiên bản tiếng Anh. Vui lòng kiểm tra ở
đó.

Tôi nên tránh những sai lầm nào?

Xin đừng gửi đơn của đến Hội sở liên bang của chúng tôi ở Berlin (Diakonie Đức). Chúng tôi
không cung cấp các công việc điều dưỡng và chăm sóc - chúng tôi làm các công việc hành
lang.
Xin đừng gửi email mơ hồ nói, “Tôi đến từ đất nước X và muốn làm việc ở Đức.” Chúng tôi
không thể giúp bạn theo cách này. Đầu tiên xin vui lòng tìm hiểu chính xác những gì bạn
muốn làm, sau đó đăng kí cho một vị trí cụ thể tại một cơ sở cụ thể của Diakonie. Vui lòng
đính kèm C.V., chứng chỉ của bạn, ảnh chân dung và thư xin việc.
Hãy chắc chắn rằng bạn có thể nói một ít tiếng Đức trước khi đăng kí. Vì bạn sẽ phải làm việc
với những người cần được trợ giúp, nên bạn phải có khả năng giao tiếp với họ. Kỹ năng tiếng
Đức ở Cấp độ B2 là bắt buộc. Các ứng viên không nói được tiếng Đức sẽ không được chấp
nhận.

Câu chuyện thành công


Luminita (37) đến từ Romania: “Khóa đào tạo nâng cao thật thú vị”




Alba (22) đến từ Tây Ban Nha: “Tôi cảm thấy một mối liên hệ sâu sắc hơn với bệnh
nhân”
Peninah (21) đến từ Kenia: “Thời gian trôi qua, mọi việc trở nên dễ dàng hơn”

