
 
 

Kandydaci z zagranicy 

 

Druga szansa Iriny 

Irina (30), nauczycielka kształcenia wyrównawczego z hiszpańskiej Granady, pracuje w 
Diakonie Neuendettelsau. Mieszka w Niemczech od czterech lat. Całą historię Iriny 
znajdziesz tutaj. 

 

Jeśli chciałbyś/chciałabyś pracować w Niemczech, a jesteś obywatelem/obywatelką innego 

kraju, Diakonie oferuje Ci liczne możliwości. Aby Twoja aplikacja została przyjęta, warto 

przeczytać poniższe instrukcje. 

 

Często zadawane pytania 

 

Co należy wiedzieć o Diakonie?  

Diakonie jest organizacją pomocy społecznej prowadzoną przez Kościół ewangelicki w 
Niemczech. Warto wiedzieć, że nasza organizacja obejmuje sieć 30 000 instytucji, które 
łącznie zatrudniają ponad 500 000 pracowników w kilku tysiącach miast, miasteczek i wsi, 
lecz nie ma scentralizowanego działu personalnego. Nasze przedszkola, domy opieki, 
szpitale, ośrodki dla osób niepełnosprawnych i inne placówki zatrudniają pracowników na 
własną rękę. Dlatego przed złożeniem aplikacji powinieneś/powinnaś się zastanowić, co 
dokładnie chciałbyś/chciałabyś robić, a dopiero potem aplikować na konkretne stanowisko w 
konkretnej placówce. 

Diakonie oferuje pracę na około 30 różnych stanowiskach z zakresu opieki społecznej i 
medycznej. Ze względów prawnych zagranicznych kandydatom najłatwiej jest znaleźć pracę 
jako pielęgniarz/pielęgniarka lub opiekun/opiekunka osób starszych. Zdarzali się jednak też 
zagraniczni kandydaci, którzy w naszych placówkach odnieśli sukces zawodowy jako 
pracownicy socjalni i nauczyciele kształcenia wyrównawczego.  

 

Chcę pracować dla Diakonie, gdzie mam złożyć aplikację? 

Prosimy o wysyłanie aplikacji bezpośrednio do naszych placówek: przedszkoli, domów 
opieki, szpitali lub ośrodków dla niepełnosprawnych. Przemyśl dokładnie, do których 
placówek chcesz aplikować. Tylko nieliczne mają doświadczenie w pracy z kandydatami 
zagranicznymi. Takie placówki reagują na aplikacje częściej niż inne. Poniżej znajdziesz ich 
listę: 

 Agaplesion Gesundheitskonzern (praca dla pielęgniarzy/pielęgniarek w szpitalach) 
 Bruderhaus Diakonie (praca dla pielęgniarzy/pielęgniarek w zakresie opieki nad 

osobami starszymi, możliwość odbycia stażu) 

https://blog.soziale-berufe.com/2017/08/06/from-andalusia-to-bavaria-finally-i-work-in-the-job-i-was-trained-for/
https://blog.soziale-berufe.com/2017/08/06/from-andalusia-to-bavaria-finally-i-work-in-the-job-i-was-trained-for/
https://karriere.diakonie.de/index.php?id=1709&no_cache=1#collapse_13283-1
https://karriere.diakonie.de/index.php?id=1709&no_cache=1#collapse_13283-2
https://www.agaplesion.de/gesundheitskonzern/karriere/bewerbung/
http://jobs-karriere.bruderhausdiakonie.de/


 
 Diakonie Neuendettelsau (praca dla pielęgniarzy/pielęgniarek w zakresie opieki nad 

osobami starszymi) 
 Dialog Akademie (zaawansowane szkolenia dla wykwalifikowanych 

pielęgniarzy/pielęgniarek z innych krajów, chcących uzyskać niemieckie kwalifikacje 
zawodowe) 

 Diakonie Württemberg (możliwość odbycia stażu w zakresie opieki nad osobami 
starszymi dla młodych ludzi z Kosowa) 

 Diakonie-Pflege Verbund Berlin (kursy pielęgniarskie dla uchodźców) 

Jakie mam możliwości w placówkach Diakonie?  

Możesz aplikować o 12-miesięczny pobyt jako wolontariusz zagraniczny (więcej informacji 
znajdziesz tutaj). Pozwoli Ci to lepiej poznać Niemcy i pracodawcę, zanim zdecydujesz się 
zostać tu na stałe. Najlepiej jednak od razu zacząć rozglądać się za możliwościami pracy po 
zakończeniu wolontariatu. Pamiętaj, nikt tego nie zrobi za Ciebie! 

Możesz też aplikować jako praktykant i odbyć staż w Niemczech. Ze względów prawnych 
zagranicznych kandydatom najłatwiej jest znaleźć staż jako pielęgniarz/pielęgniarka lub 
opiekun/opiekunka osób starszych. 

Jeśli masz już kwalifikacje w zakresie opieki medycznej, możesz złożyć wniosek o ich 
uznanie w Niemczech. Czekając na uznanie swoich kwalifikacji, możesz już zacząć pracę w 
charakterze medycznego personelu pomocniczego lub opiekuńczego. Po dokonaniu 
formalności będziesz mógł/mogła zacząć pracę jako pielęgniarz/pielęgniarka lub 
opiekun/opiekunka.  

 

Co robić, jeśli moja aplikacja zostanie odrzucona? 

Placówki Diakonie mogą nie odpowiedzieć na aplikację lub ją odrzucić z kilku powodów. Być 
może osoba odpowiedzialna za zatrudnianie pracowników nie zna języka, w którym 
napisałeś/napisałaś aplikację. Może nie zrozumiał/zrozumiała Twojego CV albo certyfikatów. 
Może nie wie, czy Twoje kwalifikacje zawodowe są uznawane w Niemczech. Może placówka 
nie ma doświadczenia z kandydatami zagranicznymi. Co więc możesz zrobić, aby zwiększyć 
swoje szanse? 

Przed złożeniem aplikacji podejmij najważniejsze kroki. Złóż wniosek o uznanie Twoich 
kwalifikacji zawodowych w Niemczech. Naucz się niemieckiego i zdaj certyfikat na poziomie 
B2. Skorzystaj z pomocy doradcy w kwestiach prawnych (patrz następne pytanie). Spróbuj 
znaleźć kogoś niemieckojęzycznego, kto przetłumaczy Twoje CV, pomoże Ci wypełnić 
formularze i będzie Ci towarzyszyć podczas spotkań z przedstawicielami władz i placówek 
Diakonie. 

 

Czy Diakonie oferuje usługi doradcze dla kandydatów zagranicznych? 

 

Kwestie prawne są dość skomplikowane. Istnieją liczne przepisy w zależności od tego, skąd 

pochodzisz, w jakim zawodzie chcesz pracować i czy starasz się o pracę jako osoba 

mieszkająca za granicą, imigrant czy osoba o statusie uchodźcy lub ubiegająca się o taki 

status. W zależności od indywidualnej sytuacji może więc okazać się konieczne oficjalne 

uznanie Twoich kwalifikacji zawodowych lub dyplomów ukończenia szkół, zawarcie umowy o 

https://www.diakonieneuendettelsau.de/diakonie-neuendettelsau/internationales-engagement/
http://www.akademiedialog.de/news-einzelansicht.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=66&cHash=811cedc439edf7c654b2d00c56bb3fd7
http://www.diakonie-wuerttemberg.de/aktionen-spenden/hoffnung-fuer-osteuropa/kosovo-ausbildungsprojekt/
http://www.diakonie-pflege.de/fuer-fluechtlinge
https://karriere.diakonie.de/index.php?id=1709&no_cache=1#collapse_13283-3
http://www.ev-freiwilligendienste.de/kopfnavigation/englisch/
http://www.ev-freiwilligendienste.de/kopfnavigation/englisch/
https://karriere.diakonie.de/index.php?id=1709&no_cache=1#collapse_13283-4
https://karriere.diakonie.de/index.php?id=1709&no_cache=1#collapse_13283-4


 
pracę lub umowy przedwstępnej z niemieckim pracodawcą, uzyskanie zezwolenia 

Federalnego Urzędu Pracy na podjęcie pracy na konkretnym stanowisku, o które się starasz 

lub zezwolenia na pracę od Urzędu ds. Cudzoziemców, uzyskanie pozwolenia na pobyt 

(wizy) lub pozwolenia na pracę. 

 Welcome Center Sozialwirtschaft Baden-Württemberg (usługi doradcze dla 
kandydatów zagranicznych, którzy chcą podjąć pracę w południowo-zachodnich 
Niemczech) 

 Youth Migration Services (usługi doradcze skierowane zwłaszcza do młodych 
imigrantów i uchodźców) 

 Projekt Ankommen – Llegar – Chegar - Arrivare – φτάσετε (usługi doradcze dla 
obywateli Unii Europejskiej w Berlinie) 

 Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (usługi doradcze dotyczące głównie uznawalności 
kwalifikacji zawodowych w Hamburgu) 

 Migrationsdienste (centra doradcze dla dorosłych migrantów i uchodźców) 

 

Jakich błędów powinienem/powinnam unikać?  

Przede wszystkim nie kieruj aplikacji do naszego krajowego centrum w Berlinie (Diakonie 
Deutschland). Nie oferujemy pracy na stanowiskach pielęgniarskich ani opiekuńczych - 
zajmujemy się lobbingiem.  

Nie wysyłaj nam nic niemówiących maili w stylu „Pochodzę z kraju X i chciałbym/chciałabym 
pracować w Niemczech”. W ten sposób nie będziemy mogli Ci pomóc. Zastanów się 
najpierw, co dokładnie chciałbyś/chciałabyś robić, a dopiero potem aplikuj na konkretne 
stanowisko w konkretnej placówce Diakonie. Dołącz do aplikacji CV, certyfikaty, zdjęcie i list 
motywacyjny. 

Przed złożeniem aplikacji naucz się niemieckiego. Będziesz pracował/pracowała z osobami 
potrzebującymi, z którymi będziesz musiał/musiała się komunikować. Znajomość języka 
niemieckiego na poziomie co najmniej B2 jest wymagana. Kandydaci bez znajomości języka 
niemieckiego mają znikome szanse na pracę. 

 

Historie sukcesu 

 Luminita (37) z Rumunii: „Zaawansowane szkolenie sprawiało mi mnóstwo radości” 
 Alba (22) z Hiszpanii: „Czuję głębszą więź emocjonalną z pacjentami” 
 Peninah (21) z Kenii: „Po jakimś czasie wszystko stało się łatwiejsze” 

http://welcome-center-sozialwirtschaft.de/
https://www.jugendmigrationsdienste.de/en/
http://www.evangelisches-johannesstift.de/sites/default/files/diewille/Foto/ankommen_ehap/WL160202%20Ankommen%20FBLA_Dohneanschnitt.pdf
https://www.diakonie-hamburg.de/de/visitenkarte/zaa/
https://hilfe.diakonie.de/hilfe-vor-ort/angebote-fuer-eingewanderte-und-gefluechtete/bundesweit/?text=&ansicht=karte
https://karriere.diakonie.de/index.php?id=1709&no_cache=1#collapse_13283-6
https://blog.soziale-berufe.com/2014/07/14/luminita-from-romania-the-advanced-training-was-so-much-fun/
https://blog.soziale-berufe.com/2017/01/12/i-feel-a-deeper-emotional-connection-with-the-patients/
https://blog.soziale-berufe.com/2017/01/15/peninah-21-as-time-went-by-things-got-easier/

