
 Koncepti i Integrimit 

 

 

1. Menaxhimi i Integrimit: Medizin Mobil angazhohet për një integrim të drejtë të punonjësve të saj 

ndërkombëtarë, pa dallim race, kombësie, seksi, idesh dhe moshe. Zyra Ndërkombëtare e Rekrutimit 

të Medizin Mobil do të jetë partneri juaj në ngritjen dhe qëndrimin tuaj në Gjermani, duke ju 

udhëhequr gjatë gjithë procesit, nga aplikimi në vendet tona të punës deri në regjistrimin tuaj të 

kualifikimit dhe më gjerë, me ndihmë dhe këshilla profesionale. 

2. Përgatitja pas rekrutimit: Medizin Mobil International Recruitment Department (MMIRD) do t'ju 

udhëzojë në nënshkrimin e kontratës së punës, procesin e vizave dhe procesin e regjistrimit. Duhet të 

krijohet një kanal komunikimi për të vërtetuar çdo javë se si po evoluon çështja. Një listë kontrolli do 

të dërgohet me të gjitha gjërat që duhet të bëhen dhe MMIRD do t'ju kontaktojë rregullisht për t'ju 

pyetur për procesin. Medizin Mobil do të marrë përsipër pjesën më të madhe të sprovës përmes një 

procesi të shpejtë të vizave (shih listën kontrolluese të Medizin Mobil).  

3. Ditët e para në Hannover: Mbërritja juaj në Hannover Gjermani në Medizin Mobil do të 

menaxhohet nga MMIRD-ja jonë, me një transfertë nga aeroporti/stacioni hekurudhor në 

akomodimin tuaj, të cilin do ta merrni që në ditën e parë të qëndrimit tuaj. Të nesërmen do të keni 

një takim në zyrën tonë të MMIRD për të zgjidhur kontratën e qirasë, takimet e radhës për 

vendbanimin në Hannover (llogari bankare, telefoni, regjistrimi, etj.) dhe planin e punës të muajit 

tuaj të parë në lidhje me punën dhe trajnimi Kenntnisprüfung. Do t'ju jepen gjithashtu këshilla dhe 

sugjerime për jetën në Hannover. Një ditë pasi do të filloni të punoni dhe do të fillojë trajnimi juaj, do 

të merrni konceptin tonë “Einarbeitung” me një hartë të zhvillimit tuaj të punës, çfarë duhet të dini 

dhe gjithçka tjetër për të njohur mjedisin tuaj të punës.  

4. Ndihmë për zhvendosjen: Lëvizja në një vend tjetër nuk është kurrë e lehtë, veçanërisht nëse 

qëndrimi juaj konsiderohet i gjatë. Kjo është arsyeja pse MMIRD do t'ju ndihmojë me zhvendosjen 

tuaj, me një ruajtje të bagazheve dhe bagazheve tuaja të cilat mund të na dërgoni përpara se të 

ngjiteni në Gjermani, në mënyrë që ju të shmangni një udhëtim të pakëndshëm dhe kosto të lartë 

magazinimi në avion. Gjërat tuaja më pas do të zhvendosen në banesën tuaj kur të mbërrini. Të gjitha 

akomodimet tona janë në një formulë WG (Wohnungsgemeinschaft), që do të thotë se ju do të jetoni 

në një banesë të përbashkët me 3-4 persona, por në një dhomë teke. Apartamenti eshte totalisht i 

mobiluar (pjese nga televizori) keshtu qe nuk duhet te kete kosto per lavanderi, mobilie etj, nese 

dicka prishet do te rregullohet/zevendesohet nga portieret tane. Qiraja do të merret nga paga juaj 

(pasi ju duhet një kontratë qiraje dhe një regjistrim për të qëndruar në Gjermani), kur të merrni 

rrogën tuaj, asnjë pagesë nuk është drejtpërdrejt nga ju (zakonisht qiraja duhet paguar në datën 1 të 

muajit ), ndërsa ne i marrim paratë, kur ju merrni paratë. Kostoja totale e akomodimit është 350 € 

duke përfshirë: ujë, rrymë, ngrohje, taksa e qytetit dhe internet. Kontrata e qirasë zgjat zakonisht një 

vit, me mundësi rinovimi për një vit tjetër. Ju mund të largoheni me një njoftim një muaji (deri në 

fund të muajit aktual) dhe MMIRD do t'ju ndihmojë të gjeni një akomodim vetë (këshilla, letra 

referimi, kontakte me pronarët, kontrollimi i kontratave të qirasë, etj.).  

5. Mentorimi dhe këshillimi: Në punë do të udhëhiqeni të mësoni të gjitha bazat dhe detajet e një 

pune, të cilat mund t'i dini tashmë, por është disi ndryshe; ju do të udhëzoheni dhe trajnoheni 



gjithashtu në punë për të kaluar pjesën praktike të provimit Kenntnisprüfung (nëse kërkohet). Do të 

merrni të gjithë materialin që ju nevojitet për të lundruar muajt e parë në vendin tuaj të ri të punës. 

6. Procesi i regjistrimit: Regjistrimi juaj si infermiere (Anerkennung) do të menaxhohet nga MMIRD-

ja jonë. Do të vlerësohet rast pas rasti së bashku me ju dhe së bashku do të zgjidhet rruga më e mirë 

dhe më e shpejtë për të arritur qëllimin tonë kryesor (shih listën kontrolluese për informacione të 

mëtejshme rreth procesit të regjistrimit). Nëse rruga do të jetë një provim "Kenntnisprüfung", 

atëherë do të regjistroheni në një shkollë të jashtme për t'u trajnuar për pjesën me gojë të testit. 

Pjesa praktike do të përgatitet drejtpërdrejt në punë përmes programit tonë të mentorimit. Trajnimi 

duhet të zgjasë 6 muaj dhe pas kësaj duhet të jeni në gjendje të kaloni testin. E RËNDËSISHME: ju 

lejohen vetëm 2 prova për të kaluar testin, pas kësaj nuk do t'ju lejohet asnjë regjistrim në asnjë 

moment. MMIRD do të jetë në dispozicion për pyetje, dyshime dhe probleme. 

7. Trajnimi i parë (Einarbeitung): muaji juaj i parë si asistent infermiere (puna që duhet të bëni deri 

në regjistrimin tuaj) si dhe muaji juaj i parë pas regjistrimit konsiderohen si "Einarbeitung" trajnimi 

operativ i cili do t'ju lejojë të ngriheni me kolegët tuaj gjermanë. Këto trajnime janë krijuar tashmë 

dhe në formë të shkruar, kështu që ju mund të kontrolloni në çdo kohë se sa larg jeni në proces. 

Mbikëqyrësi juaj do të jetë gjithmonë aty për t'ju udhëhequr dhe për t'ju ndihmuar me problemet 

ose pyetjet eventuale që mund të keni. Sigurisht që trajnimi ynë operativ do të përshtatet me atë që 

do të thotë të jesh i huaj që punon jashtë vendit, duke u fokusuar dhe dallimet kulturore, barrierat 

gjuhësore dhe duke u përpjekur të mësosh nga njëri-tjetri.  

8. Team Building: Medizin Mobil është një familje, e lindur si familje nga një familje dhe jeton dhe 

merr frymë si një e tillë. Ne përpiqemi ta mbajmë ekipin tonë të bashkuar, jo vetëm brenda 

departamenteve, por të gjithë së bashku. Secili departament organizon evente, takime, madje edhe 

festa për të mbajtur humorin sa më mirë të jetë. Organizohet periodikisht një takim për të gjithë 

punonjësit e rinj, për të takuar dhe përshëndetur të gjithë anëtarët tanë të rinj dhe për të shfaqur 

gjithçka që Medizin Mobil mund të ofrojë. Çdo vit një festë e madhe jepet dhe paguhet nga shefi ynë 

i Medizin Mobil, z. Vogelsang për të gjithë shoqërinë, me ushqim, argëtim dhe argëtim për të gjithë 

deri në orët e vona të natës! A keni ide se si do të dëshironit të forconi lidhjen e ekipit tuaj? Me 

kënaqësi do të dëgjonim nga ju.  

9. Zhvillimi i aftësive tuaja: Medizin Mobil do të promovojë vetë-përmbushjen dhe zhvillimin tuaj me 

një program të kualifikimeve fort- dhe weiterbildung, për të ndihmuar përparimin tuaj në karrierën 

tuaj si infermiere. Kërkoni këshilla te mbikëqyrësi juaj i PDL-së ose te MMIRD. Zhvillimi do të paguhet 

nga kompania në tërësi dhe madje edhe koha që kaloni në shkollë në vend që të punoni, do të 

paguhet me pagë të rregullt, në mënyrë që të mos humbisni para gjatë kualifikimit.  

10. Zgjidhja e konfliktit: Konfliktet dhe problemet mund të ndodhin, veçanërisht në muajt e parë, kur 

gjithçka është e re dhe e panjohur, midis kolegëve, bashkëshortëve të sheshtë, etj. MMIRD si dhe 

mbikëqyrësi juaj do të jenë gjithmonë aty për t'ju dëgjuar dhe për t'u përpjekur. për të gjetur një 

zgjidhje. Në shumicën e rasteve, të jesh larg shtëpisë, të mos jesh ende në gjendje të punosh sipas 

kualifikimit tënd dhe të mësosh e të punosh në të njëjtën kohë, përforcon të gjitha ndjenjat dhe 

emocionet, duke krijuar probleme, ku zakonisht nuk ka. Kjo është arsyeja pse ne do të përpiqemi t'i 

kuptojmë çështjet tuaja dhe së bashku me mendje të shëndoshë dhe durim, do të gjejmë një 

zgjidhje.  



11. Integrimi në shoqëri: Medizin Mobil tashmë ka caktuar takime dhe ngjarje brenda kompanisë për 

të ndihmuar njerëzit të shoqërohen dhe të lidhen së bashku. Jashtë punës, Gjermania nuk është 

vendi më i lehtë për të bërë miq. Kjo është arsyeja pse ne do të përpiqemi t'ju informojmë për 

gjithçka që mund të jetë interesante për ju, që ndodh në qytet, si kisha, koncerte, komunitete, 

ngjarje, etj.  

12. Ndërprerja e marrëdhënies së punës: Ne do të donim t'i mbanim të gjithë punonjësit tanë deri 

në pensionin e tyre dhe më tej, por ndonjëherë duhet të ndajmë rrugët, për një sërë arsyesh. Duam 

të bëjmë të qartë se, pavarësisht nga arsyeja e ndarjes sonë, dera jonë mbetet gjithmonë e hapur 

dhe do të ishim të lumtur t'ju rikthejmë, nëse vendosni kështu. Ne nuk e marrim atë personalisht, 

edhe nëse mund të dhemb duke të parë largimin, ne e kuptojmë dëshirën për të provuar diçka tjetër 

ose për të vazhduar jetën. Por ne do të jemi atje nëse ju dëshironi që ne të rikthehemi në jetën tuaj. 


