Medizin Mobil Anerkennung Concept

Për të punuar si infermiere në Gjermani ju duhet kualifikimi juaj që të regjistroheni nga shteti
gjerman përmes një procesi të quajtur “Anerkennung”. Përgjegjëse e procesit do të jetë zyra
e Landesamt, çdo shtet federal në Gjermani ka një të tillë dhe procesi ndryshon nga shteti në
shtet. Më poshtë ka të bëjë me Anerkennung në Niedersachsen, shteti federal ku ndodhet
Hannover.
Pjesa 1: Fillimi!
- Së pari ju duhet të zbuloni se çfarë lloj Anerkennung ju nevojitet, nëse keni nevojë edhe për
një të tillë. Vetëm "geregelte Berufe" ka nevojë për një Anerkennung, ju mund t'i hidhni një
sy faqes Anerkennung Finder këtu:
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/de/interest/finder/profession
- Do t'ju duhet të merrni disa dokumente për të filluar procesin, këtu është lista:
a. Diploma juaj si infermiere (Abschluss), studimi duhet të ketë marrë të paktën 3 vjet për të
përfunduar, Diploma duhet të lëshohet nga shkolla/universiteti juaj;
b. Një listë e dhënë nga shkolla juaj, e cila paraqet të gjitha kurset dhe praktikat e studimit
tuaj me notat e tyre;
c. Letrat referuese eventuale të punëdhënësve tuaj të mëparshëm. Ato janë të dobishme për
të marrë kushte më të favorshme në rastin e Anpassungslehrgang, por ato funksionojnë
vetëm nëse keni punuar të paktën në 5 vitet e fundit. Referencat duhet të tregojnë se keni
punuar me një kontratë, si infermiere, me kohë të plotë, me këto detyra, për sa kohë dhe të
kenë një nënshkrim dhe vulë nga punëdhënësi juaj i mëparshëm;
d. Një certifikatë lindjeje.
e. Një CV në gjermanisht që tregon kohën e studimit dhe përvojën eventuale të punës. Në
pjesën e "gjuhës së huaj", ju duhet të shkruani Deutsch B2, pasi në kohën kur do të merrni
Anerkennung tuaj, do të kërkohet një nivel gjerman B2.
f. Formulari i aplikimit për të nisur procesin tuaj Anerkennung nga zyra e Landesamt, mund të
gjeni shumë në internet, ne kemi të duhurin për Niedersachsen, mund të na pyesni!
g. Një certifikatë B2 e gjuhës gjermane Telc, Goethe ose ÖSD.
- Pas mbledhjes së këtyre dokumenteve, duhet të bëni kopje të vërtetuara të tyre, pasi ato
nuk do të kthehen pasi të dërgohen. Ju gjithashtu duhet t'i lini ata të përkthejnë nga një
përkthyes i certifikuar, i cili do të vulosë përkthimet.
- Nga punëdhënësi juaj do t'ju duhet një letër "Beschäftigung Bestätigung", e cila thotë se pas
Anerkennung ju do të punësoheni si infermiere.
- Të gjitha duhet të na dërgohen në Nicola Pilotto c/o Medizin Mobil, Straßburger Platz 9,
30853 Langenhagen Deutschland, së bashku me një letër që na lejon të aplikojmë për vizën
tuaj dhe regjistrimin për ju (mos u shqetësoni, ne do t'ju dërgojmë një shabllon, të cilin
thjesht duhet ta nënshkruani).

Pjesa 2: Përpunimi!
Ne do të fillojmë procesin e shpejtë të vizave, i cili përfshin procesin tuaj Anerkennung. Pas kësaj,
zyra e Landesamt do të na dërgojë një koment rreth asaj që duhet bërë për të marrë Anerkennung.
Ka 2 mënyra për të arritur në Anerkennung:
a. Anerkennung Automatik: Qytetarët e BE-së, të cilët kanë studiuar pas hyrjes në BE, do të marrin
automatikisht Anerkennung pasi dokumentet të zgjidhen nga zyra e Landesamt, pa procese të
mëtejshme. Kontrolloni datën e diplomës tuaj dhe hyrjen e vendit tuaj në BE. Rekrutuesi juaj
ndërkombëtar do t'ju këshillojë për këtë;
b. Anerkennung e pjesshme: Në të gjitha rastet e tjera, studimi dhe përvoja juaj eventuale do të
krahasohen me studimet në Gjermani dhe të gjitha boshllëqet duhet të plotësohen përmes klasave
dhe/ose praktikave. Në këtë rast ka 3 mënyra për të përfunduar Anerkennung:
i. Anpassungslehrgang të cilat duhet t'i plotësoni klasat dhe praktikat për të mbushur boshllëqet e
krijuara nga zyra e Landesamt. Klasat duhet të kryhen në një shkollë të licencuar infermiere. Praktikat
mund të kryheshin gjithsesi në një nga mjediset e infermierisë, të dhëna nga Landesamt (Spitali,
Shtëpia e Kujdesit, Shërbimi në Shtëpi). Pyetni Rekrutuesin tuaj ndërkombëtar se çfarë mund të
bëhet në punën normale (cilat orë mund të numërohen tashmë nëse keni punuar si asistent
infermiere);
ii. Eignungsprüfung, nëse jeni shtetas i BE-së që keni studiuar para hyrjes në BE, mund të bëni një test
praktik, mund të jeni edhe në vendin tuaj të punës dhe nëse kaloni, nuk kërkohet asnjë proces tjetër
për të marrë Anerkennung. Ju do të gjeni nëse keni të drejtë për një “Eignungsprüfung” në letrën e
komenteve të Landesamt, siç kishit aplikuar për të marrë Anerkennung;
iii. Kenntnisprüfung: Nëse vini nga jashtë BE-së dhe përmes Anpassungslehrgang sasia e klasave dhe
praktikave është shumë e lartë, mund të zgjidhni një test gojor dhe praktik me të cilin mund të
merrni Anerkennung duke anashkaluar të gjitha të tjerat. Punëdhënësi juaj do të marrë përsipër
shpenzimet (ose Bundesagentur für Arbeit) dhe trajnimin për ta kaluar atë. Trajnimi zakonisht zgjat 6
muaj dhe do të jetë teorik me klasa dhe një praktikë e cila do të bëhet në punë gjatë orarit tuaj
normal të punës. Të gjitha do të menaxhohen përmes një kontrate trajnimi (shih Koncepti i punës në
Medizin Mobil). - Kur gjithçka të jetë bërë dhe rregulluar, do t'ju duhet ende të bëni një kontroll
penal dhe një kontroll shëndetësor, i cili do të bëhet në Hannover dhe do të paguhet nga
punëdhënësi juaj.
Pjesa 3: Regjistrimi dhe pasojat:
- Kur gjithçka të jetë gati, do të merrni një dokument të quajtur "Urkunde", që është regjistrimi juaj (e
dimë, kemi folur deri tani për Anerkennung dhe dokumenti përfundimtar quhet diçka tjetër, mos u
shqetësoni, është Gjermani!). Me këtë ju lejohet të punoni si infermiere në Gjermani. Kontrata juaj si
infermiere do të fillojë në ditën e parë në të cilën ju na tregoni "Urkunde"-n tuaj, prandaj ju lutemi,
na tregoni Urkunde-n sapo ta merrni.

- Do t'ju duhet t'i tregoni zyrës së të huajve se keni marrë Urkunde-n tuaj dhe po kaloni nga ndihmës
infermiere në infermiere.
- Urkunde do t'ju lejojë të punoni si infermiere kudo që dëshironi në Gjermani, ajo nuk është në asnjë
mënyrë e lidhur me ne ose me shtetin e Niedersachsen. Nuk ka asnjë ditë skadence, pasi të bëhet
zgjat përgjithmonë.
- Urkunde ju përket juve, punëdhënësi juaj nuk i lejohet në asnjë rast ta mbajë në burim, ka të drejtë
vetëm për një kopje normale.

