
 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Београд, Краља Милутина 8 

 

Оглашава слободна радна места за рад у СР Немачкој 

 

Послодавац: OPHELO GmbH, 97070 Würzburg, СР Немачка 

 

Медицинско особље на пословима здравствене неге 

40 извршилаца 

 

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи смер: медицински техничар, медицинска 

сестра, положен стручни испит за медицинске раднике, обавезно знање немачког језика, Б2 ниво 

према Европском референтном оквиру за језике (Goethe institut, OSD или TELC). Могу се јавити и 

кандидати са Б1, пожељно је да кандидати имају радног искуства у струци. 

 

ОСТАЛО: висина бруто зараде је од 2.000 до 3.000 евра, плус додаци за рад у сменама, викендом и 

празницима (зависи од запосленог и обрачунава се индивидуално), запослени има годишњи одмор у 

трајању од 30 дана, ради се у 2 или 3 смене, број радних сати недељно: 39, запослени су од првог 

дана социјално осигурани, послодавац сноси трошкове приликом издавања радне дозволе и визе, 

послодавац обезбеђује смештај под повољним условима, односно пружа подршку у проналажењу 

истог, а запослени сноси трошкове смештаја, трошкове превоза од Републике Србије до СР Немачке 

сноси послодавац. 

 

Потребна документација: радна биографија/CV на немачком језику у Еуропас формату, диплома 

завршене школе - фотокопија (преведена на немачки језик и мора бити оверена од стране судског 

преводиоца), уверење о положеном стручном испиту за медицинске раднике - фотокопија (преведена 

на немачки језик и мора бити оверена од стране судског преводиоца), сертификат о стеченом знању 

немачког језика, Б2 или Б1 (Goethe institut, OSD, TELC). Наведена документа доставити и на српском 

језику. 

 

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби 

за запошљавање потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или 

поштом, на адресу филијале, са назнаком „За конкурс: медицинско особље на пословима здравствене 

неге - OPHELO GmbH, 97070 Würzburg, СР Немачка“. Кандидати који нису евидентирани као 

незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом, на 

адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни 

центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком „За конкурс: медицинско особље на пословима 

здравствене неге - OPHELO GmbH, 97070 Würzburg, СР Немачка. 

 

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. Кандидати 

који уђу у ужи избор биће обавештени путем телефона или имејла о месту и термину одржавања 

разговора. Непотпуна документација неће бити разматрана.  

 

За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате: 

• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ, 

• Позивном центру НСЗ на број 0800 300 301 (позив бесплатан), 

• миграционим сервисним центрима НСЗ: 

 

Миграциони сервисни центар Београд 

НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10 

тел. 011/2416-836, 064/8107-046 

 

Миграциони сервисни центар Ниш 

НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3 

тел. 018/501-231 



 

 

Миграциони сервисни центар Нови Сад 

НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2 

тел. 021/4885-514 

 

Миграциони сервисни центар Нови Пазар 

НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18 

тел. 020/330-047 

 

Миграциони сервисни центар Крушевац 

НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33 

тел. 037/412-531 

 

Миграциони сервисни центар Краљево 

НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78 

тел. 036/302-070 

 

Миграциони сервисни центар Бор 

НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29 

тел. 030/453-121, 453-123 

 

Рок трајања конкурса: 02.02.2019. године. 


