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Anunț pentru contracte de muncă în 

Germania 
 

Scopul meu este: 

Să creez conexiuni între angajator și angajat, ca 

aceștia să perceapă ca principală sarcină, 

satisfacția celor două părți în cea mai înaltă 

măsură.  

 

Succesul în carieră înseamnă pentru mine, ca 

atât angajatul cât și angajatorul să aibe același 

scop pentru ca ei să lucreze bine împreună. 

 

 

Intermediere (NU REPREZINT O FIRMĂ ANGAJATOARE) 

Căutăm imediat pentru o multitudine de  

firme renumite 

in regiunea Bavaria, persoane de încredere și implicate pe post de 

Asistent(ă) medical(ă) 
(Normă întreagă) 

➢ Dețineți o calificare de asistent(ă) medical(ă) sau de îngrijire a persoanelor în 

vârstă în țara Dumneavoastră de origine? 

➢ Doriți să lucrați în Germania ca asistent(ă) medical(ă) în spital sau în azil de 

bătrâni pentru a vă construi un viitor cu perspective mai largi? 

➢ Dețineți documente originale din țara Dumneavoastră de origine (diplome, cer-

tificate de calificare)? 

➢ Doriți ca aceste documente să fie recunoscute în Germania? 
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➢ Cunoașterea limbii germane la nivelul B2 este un avantaj pentru 

Dumneavoastră. 

 

Intermedierea va fi pentru Dumneavoastră absolut gratuită în cazul în care vreți 

să aplicați. 

 

Sarcina mea este să fiu de ajutor în procesul de recunoaștere a diplomelor 

Dumneavoastră în Germania. 

 

Avantajele Dumneavoastră: 

➢ Puteți primi un contract de muncă la una din companiile din domeniu cu care 

lucrez.  

➢ Aveți un sprijin în Germania care se ocupă de formalitățile Dumneavoastră.  

➢ Susținerea mea pentru Dumneavoastră este gratuită.  

➢ Nu plătiți niciun fel de comision pentru aceste demersuri în Germania. 

➢ Recunoașterea oficială a diplomelor are loc pe o perioadă nelimitată aîa incât 

puteți beneficia de serviciile mele pe toată durata carierei Dumneavoastră 

Cum ne vom atinge scopul: 

➢ Îmi transferați copiile legalizate ale diplomelor și certificatelor Dumneavoastră. 

➢ Îmi furnizați CV-ul complet al Dumneavoastră în care menționați calificările și 

experiența Dumneavoastră. 

➢ Îmi oferiți copii după contractul/contractele de muncă pe care le dețineți. 

➢ Mă ajutați cu informații privitoare la formația Dumneavoastră profesională din 

țara de origine (cursuri de calificare urmate și absolvite).  

➢ În cazul în care v-ați schimbat numele și nu mai corespunde cu cel din di-

plomele sau certificatele de calificare, vă rog să-mi transmiteți o copie legali-

zată după certificatul de căsătorie sau un document din care să decurgă moti-

vul schimbării numelui.  

➢ Îmi transmiteți un document care să certifice nivelul cunoștințelor de limbă ger-

mană. 
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➢ Îmi veți da o declarație pe proprie răspundere, că veți lucra cel puțin 12 luni 

pentru compania afiliată mie cu care ați semnat un contract de muncă.  

➢ Veți semna o împuternicire pe numele meu, prin care mă delegați să com-

pletez toate formalitățile legale necesare în Germania.  

 

Pentru întrebări suplimentare, vă stau la dispoziție la numărul de telefon:  

0170 - 82 36 780. 

 

Vă rog să-mi transmiteți aplicația Dumneavoastră la următoare adresă de e-mail 

împreună cu un CV în limba germană:  

Bewerbung@ErfolgmitMitarbeitern-Ferber.de 

Mă puteți contacta, de asemenea, pe următoarele platforme: 
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