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ALMANYA’DA SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞMA OLANAKLARI 

 

              ``Human Capital“ 

   Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. 

                Bağlarbaşı Mh. Sakarya Sk No:35/315 

                   34844 Maltepe / Istanbul – Türkei 

 

Aşağıdaki meslek gruplarında çalışan veya eğitim görmüş olup, Almanya´da benzeri bir meslek grubunda 

çalışmak isteyenler aranmaktadır. Başvurmak isteyenlere Almanca yeterlilik sınavı, mesleki denklik belgesi 

ve çalışma vizesi alınması ile ilgili konularda yardımcı olunacaktır. 

İlgilenenlerin özgeçmiş/ CV ve diğer belirtilen belgeler ile başvurmaları rica olunur:  
 
hr@pflege-in-deutschland.com 
 

Pos No. Meslek Grubu 

10 813 02 Koruyucu sağlık hizmeti ve hasta bakımı 

20 813 13 Branşa göre hasta bakımı (Branşlar: Acil Bakım (ATT), Yoğun Bakım- Anestezi, Klinik Geriatri, 
Nefroloji, Onkoloji, Ameliyathane ve Endoskopi Hizmeti, Palyatif ve Hastane Bakımı, Psikiyatri, 
Rehabilitasyon ve Uzun Süreli Hasta Bakımı Anestezi Teknisyeni, Anestezi Teknisyeni) 

30 813 32 Ameliyat ve tıbbi teknik asistanlığı 

40 813 53 Ebelik ve Lohusa Bakımı 

50 817 13 Fizyoterapi 

60 821 02/83 Yaşlı Bakımı 

70 823 93 Hasta Gözlem Elemanları- Vücut Bakımı 

80 825 12 Ortopedi ve Rehabilitasyon Tekniği 

90 825 32 İşitme Cihazları Teknolojisi 

İŞLE İLGİLİ BİLGİLER:  

Tam gün  (Almanya’da çalışmak üzere); € 2.300-3.300 arası maaş (+ sosyal sigorta); yıllık 25 – 30 gün 

izin; mesleki (modüler) eğitim olanakları. 

ADAYLARDA ARANAN ÖZELLİKLER:  

20 – 42 yaş aralığında olmak (tecrübe sahibi veya tecrübesiz olabilir), üniversite veya sağlık meslek lisesi 

mezunu olmak, B2 seviyesinde Almanca bilmek.  

ADAYLARDA ARANAN DİĞER NİTELİKLER:  

Dengeli, sabırlı, sorumluluk almaktan çekinmeyen, esnek ve empati sahibi bir şahsiyet, ekip çalışmasına 

yatkınlık, hastaya odaklı çalışma biçimi, enfeksiyon süreçleri konusunda bilinçli davranma, kapsamlı ve 

süreklilik arzeden bir eğitim almaya hazır olmak, hafta sonları ve tatil günlerinde iş atamalarına hazırlıklı 

olmak. 

1. Asama: BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAK VE BELGELER: Meslek Grubu No. belirterek, 

Özgeçmiş/ CV (kronolojik); mezuniyet belgesi (üniversite veya sağlık meslek lisesi; aslı veya onaylı sureti) 

ve transkript; varsa, mesleki yeterlilik belgesi / sertifikası; varsa, bonservisler; kimlik fotokopisi ve 

mutlaka: başvuru dilekçesi (Almanya´da çalışmayı isteğinizi belirten ve sebebini içeren).  

2. Asama: BAŞVURU VE MÜLAKATTA BAŞARILI OLANLARIN ALMANYA’DA İŞE BAŞLAMAK İÇİN 

GEREKSİNDİĞİ EVRAK VE BELGELER:  

Biyometrik fotoğraf (6 adet son 6 ay içinde çekilmiş); nüfus kayıt belgesi (nüfus müdürlüğünden alınmış, 

ıslak imzalı, ve vukuatsız); doğum kayıt belgesi (nüfus müdürlüğünden alınmış ve ıslak imzalı, Formül A - 

çok dilli); yerleşim yeri belgesi (nüfus müdürlüğünden alınmış ve ıslak imzalı); sabıka kaydı (Adliye’den 

alınmış,  ıslak imza ve mühürlü); sağlık raporu (doktordan son 3 ay içinde alınmış); varsa, pasaport 

fotokopisi; Almanca B2 yeterlilik belgesi (sertifika); mesleki denklik belgesi (Almanya’daki ilgili 

kurumlardan alınmış); Almanya için vize ve çalışma izni. 

BU BELGELER VE PROSEDÜRLE ALAKALI YARDIMCI OLACAĞIMIZ KONULAR:  En az A2 sertifikası olan 

adaylara B1 ve B2 düzeyinde Almanca kursu (kurumumuzun düşük bedel karşılığında vereceği 8-10 aylık 

(hemşirelik dili) Almanca kurs ve sertifikası), Almanya’da mesleki denklik belgelerinin alınmasında ve 

vize başvurusunda yardım ve ișe yerleștirme.  

mailto:hr@pflege-in-deutschland.com

