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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8
ОГЛАШАВА СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА ЗА РАД У СР НЕМАЧКОЈ
Послодавац: „KURSANA“ GmbH, Berlin, SR Nemačka
Назив радног места: медицинска сестра техничар/ геријатријска сестра
Број потребних радника: 30
Место рада: СР Немачка
Образовање: Завршена средња медицинска школа - општи смер
Посебна знања и вештине:



положен стручни испит за медицинске раднике
обавезно знање немачког језика на Б1 нивоу

Радно искуство: радно искуство није релевантно
Врста радног односа: послодавац је навео да нуди потписивање Уговора о раду на
неодређено време са пробним радом у трајању од 6 месеци;
Остали услови рада:


висина зараде пре нострификације дипломе износи минимун 1900 бруто/нето
1350-1500 еура; након нострификације дипломе у износу од 2400 бруто/1800
нето еура односно 2700 бруто/2200 нето еура
 износ месечне зараде може бити знатно већи у зависности од објекта где ће
лице радити и додатка за рад у смени, као и личне ситуације лица;
 запослени су од првог дана социјално осигурани;
 запослени 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 на релацији Република Србија – СР Немачка сноси
запослени;

Потребна документација:





радна биографија/ЦВ на немачком језику у еуропас формату
диплома завршене школе – фотокопија
уверење о положеном стручном испиту за медицинске раднике – фотокопија
сертификат о стеченом знању немачког језика – фотокопија

Наведена документа доставити и на српском језику

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

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: : медицинска сестра
техничар/ геријатријска сестра – послодавац „ Kursana“ GMbH, SR Nemačka;
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, ул. Косте
Абрашевића бр. 10, са назнаком – За конкурс: : медицинска сестра техничар/
геријатријска сестра – послодавац „ Kursana“ GMbH, SR Nemačka;
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са
послодавцем. Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени путем телефона или
е-маила 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,
• 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 33 00 47
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
Тел: 037 41 25 31
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
Тел: 036 30 20 70
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. Јули 29
Тел: 030 45 31 21, 45 31 23
• Позивном центру НСЗ на број 0800 300 301 (позив бесплатан)

Рок трајања конкурса: 04.05.2019. године

