
AMEOS Klinikum Ueckermünde

Opis pracodawcy
AMEOS Klinikum Ueckermünde
Ameos to nowocześnie wyposażona klinika. Zapewnia opiekę na poziomie ogólnym oraz
rozszerzonym, na oddziałach: • chirurgii • chorób wewnętrznych • ortopedii • anestezjologii i
intensywnej terapii • psychiatrii, psychoterapii i psychosomatyki • radiologii • fizjoterapii.
http://www.ameos.eu/standorte/ameos-nord/ueckermuende/

Kształcenie w zawodzie
Pielęgniarz_rka / Pflegefachmann/-frau (dawniej: Gesundheits- und Krankenpfleger)

Liczba miejsc
6

Wymagania
● Wiek od 18 do maks. 42.
● Matura
● Na świadectwie z liceum/technikum: biologia, chemia, fizyka – oceny bardzo dobre

lub dobre
● Prawo jazdy kat. B i własny samochód mile widziany.
● Gotowość do pracy zmianowej (weekendy, nocki)
● Znajomość języka niemieckiego przed rozpoczęciem nauki: min. B1 (preferowany B2

Miejsce praktycznej nauki zawodu
Ravensteinstraße 23, 17373 Ueckermünde

Miejsce teoretycznej nauki zawodu
Szkoła (niemiecka) znajduje się w Pasewalku, przy klinice Asklepios: Prenzlauer Chaussee
30, 17309 Pasewalk

Oferta
• w 1. roku nauki – 950 € brutto
• w 2. roku nauki  – 1050 € brutto
• w 3. roku nauki – 1150 € brutto

– rozpoczęcie nauki: wrzesień 2022
– 24 dni urlopu w ciągu roku
– ubezpieczenie społeczne
Każdy dzień nauki liczy się do stażu pracy w Niemczech i niemieckiej emerytury.

https://glowka-pracuje.eu/ameos/
http://www.ameos.eu/standorte/ameos-nord/ueckermuende/
https://goo.gl/maps/rizbATwLenx
https://goo.gl/maps/Xjgkvxfv7U62
https://goo.gl/maps/Xjgkvxfv7U62


UWAGA: Istnieje możliwość otrzymania dodatku uczniowskiego z Urzędu Pracy –
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

Dodatkowe informacje o zawodzie i ofercie
Praktyki na zmiany (również w weekendy i w nocy).
Praca wymaga dobrej kondycji fizycznej oraz odporności na stres.
Należy być przygotowanym na stały kontakt z chorobą i śmiercią oraz wykonywanie takich
czynności jak: przenoszenie pacjentów, przewijanie i mycie.

Film o zawodzie Pflegefachmann/-frau – sprawdź swój poziom język

Przeczytaj historię Doroty Magdy, która tuż przed czterdziestką postanowiła rozpocząć
3-letnią naukę zawodu

https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/detailansicht/132173
https://glowka-pracuje.eu/zamiast-siedziec-i-narzekac-mozna-sie-przekwalifikowac-jestem-przykladem-ze-da-sie/
https://glowka-pracuje.eu/zamiast-siedziec-i-narzekac-mozna-sie-przekwalifikowac-jestem-przykladem-ze-da-sie/


Ausbildung, to nie są 3 lata wyrwane z życiorysu – czytaj artukuł

Chcesz dowiedzieć się:
● jak wygląda harmonogram programu „Główka pracuje”
● jak przebiega nauka
● na czym polega kształcenie zawodowe w Niemczech?

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
https://glowka-pracuje.eu/faq.htm

Sprawdź pozostałe oferty nauki w Niemczech na wrzesień 2022 tu.

https://glowka-pracuje.eu/ausbildung-to-nie-sa-trzy-lata-wyrwane-z-zyciorysu-rozmowa-kwalifikacyjna-na-ksztalcenie-dualne-w-zawodzie-pielegniarz-w-trzech-odslonach-cz-i/
https://glowka-pracuje.eu/faq.htm
https://glowka-pracuje.eu/oferty-nauki/

