DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e. V.
Aqui está a sua oportunidade para uma perspetiva de futuro de
sucesso:
Viver e trabalhar como enfermeiro/a na Alemanha!
A irmandade da Cruz Vermelha Alemã em Bona e.V. é uma comunidade de interesses
de mulheres e de homens, que são ativos em formação contínua e adicional qualificada em
cuidados de saúde. A irmandade molda-se pela internacionalidade e pela tolerância.
Pertencem atualmente à nossa comunidade membros de mais de 40 nações e orientam-se
pelos sete princípios da Cruz Vermelha.
Diversas possibilidades de emprego
Procuramos para as áreas de trabalho nos cuidados intensivos, anestesia e cirurgia, assim
como cuidados gerais para a clínica da Universidade de Bona e para os hospitais católicos
do hospital da comunidade de Bona e o hospital Eduardus GmbH em Colónia, até à próxima
data limite
Enfermeiros/as especializados/as para a área de anestesia e cuidado intensivo ou
serviço de cirurgia tal como
Enfermeiros/as
Desejamos personalidades competentes com uma competência social elevada assim como
boa vontade para cooperar. Esperamos uma completa formação profissional de
enfermagem tal como boas capacidades de comunicação com conhecimentos básicos da
língua alemã.
Oferecemos-lhe:
• Remuneração orientada segundo as condições de trabalho da Cruz Vermelha Alemã
• Pensão de velhice adicional
• Possibilidades de formação contínua e adicional
• Outros serviços auxiliares
• Prática individual e acompanhamento
• Auxílio na procura de alojamento/alojamento parcial para pessoas individuais em
dormitórios para funcionários
• Possibilidade de alojamento se desejado
• Curso de língua alemã avançado e profissional
Encontra na nossa homepage informações detalhadas sobre a irmandade da Cruz Vermelha
Alemã "Bona" e.V. assim como sobre a nossa bolsa de trabalho: www.schwesternschaftbonn.drk.de
Poderá obter informações contactando a Sra. Heidi Engels através do número:
0049/ 228/ 26 90 10.
A região Bona/Colónia
a região à volta de Bona, a cidade de Beethoven, com os seus cerca de 300. 000
habitantes, assim como Colónia, com um milhão de habitantes, situam-se na Alemanha
ocidental e oferecem-lhe um elevado valor recreativo. O passeio fluvial no Reno convida a
dar um passeio. As Siebengebirge e o Vale do Alto Médio Reno são os locais de recreio
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mais próximo. Em baixo pode encontrar mais informações sobre a região Bona/Colónia:
www.bonn-region.de/english.html
Envie a sua candidatura completa por escrito, por favor, na língua alemã para
DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V.
Oberin Lioba Brockamp
Venusbergweg 17 b
53115 Bonn
Deutschland
Telefone: 0049/ 228/26 90 10
Fax: 0049/ 228/26 90 129
e-mail: zentrale@schwesternschaft-bonn.drk.de
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