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1. Чому саме Німеччина?
1.1 Робота медсестрою в Німеччині
Професія медичної сестри в Німеччині належить до врегульованих професій. Це означає,
що для роботи медсестрою в Німеччині, вам необхідна буде державна реєстрація вашої
кваліфікації. Для цього, ви повинні мати закінчену медичну освіту (з тривалістю навчання
щонайменше 3 роки), яка дозволяє вам працювати на посаді медичної сестри у вашій
країні. Навіть якщо у вас є тривалий досвід роботи медсестрою, але немає офіційної
медичної освіти, ви не зможете працювати медсестрою в Німеччині.

Альтернативне рішення: Ви можете пройти навчання в Німеччині для отримання
кваліфікації медсестри. Навчання зазвичай оплачуватиметься роботодавцем і ви
отримуватимете невелику заробітну плату впродовж всіх 3 років навчання. У цьому
випадку вам необхідно буде відкривати візу для «Ausbildung», яка зазвичай є простішою
у процесі оформлення (див. §3.1).
Працюючи медсестрою в Німеччині, ви матимете можливість проходити курси
підвищення кваліфікації (Fortbildungen) чи перепідготовки (Weiterbildungen), що дасть
вам змогу отримати більші повноваження і відповідно вищу заробітну плату.
Порада: дізнайтеся у свого роботодавця про можливість проходження курсів з
підвищення кваліфікації/перепідготовки та їх види.
Ми, як і тисячі інших компаній у Німеччині, шукаємо та працевлаштовуємо медсестер з-за
кордону, так як країна, наразі, потребує більше 400 тисяч медичних спеціалістів, з яких 50
тисяч - медсестри. Серед населення Німеччини спостерігається стійка тенденція до
старіння та скорочення загальної популяції в зв’язку з негативною динамікою
народжуваності у співвідношенні до смертності.
У Німеччині ви зможете працювати медсестрою в одному із трьох типів медичних
установ: лікарні, будинку для престарілих (Medizin Mobil) чи службі надання медичної
допомоги на дому (Medizin Mobil), так як з 2020 року в Німеччині три спеціальності
(медична сестра загального профілю, геронтологічна медсестра та дитяча медсестра)
були об’єднані в єдину професію зі спеціалізацією в одному із трьох напрямів.
Ваші обов’язки як медсестри включатимуть в себе догляд за пацієнтами у формі: терапії,
спостереження, догляду та консультацій; ведення документації та оцінки протоколів
медичної сестри; виконання розпоряджень лікарів та асистування;
Велику частину вашої роботи складатиме так зване “Grundpﬂege”, яке зазвичай
передбачає повну або часткову допомогу пацієнтам в підтриманні особистої гігієни,
допомогу у пересуванні, харчуванні (від PEG до годування з ложки), проведенні
профілактичних процедур, заохоченні самостійності та щоденну комунікацію.
Порада: Маєте сумніви з приводу роботи? Зверніться за порадою до Beruf-Fachverband зовнішнього незалежного органу, який проконсультує вас щодо вашої ролі як медсестри
у Німеччині по відношенню до пацієнтів, роботодавця та німецької бюрократії.

1.2 Чи чули ви про місто Ганновер?
Ганновер - це живописне місто в Нижній Саксонії, яке розташоване у самому центрі
Німеччини. Ганновер є столицею федеральної землі Нижня Саксонія з чисельністю
населення понад 600 тисяч осіб. Місто є відносно невеликим і не таким переповненим як
Берлін, Мюнхен чи Гамбург, що дозволить вам насолоджуватись спокійним і досить

розміреним життям (без надмірної метушні великих міст), маючи при цьому доступ до
усіх переваг мегаполісу. Більш того, Ганновер є досить бюджетним містом, де на зарплату
медичної сестри ви матимете змогу жити в хороших умовах та забезпечувати всі свої
нагальні потреби. Ганновер, як студентське місто, є дуже молодіжним та
мультикультурним, яскравим, охайним, відкритим та гостинним. Тут говорять, в
переважній більшості, на літературній німецькій мові, без жодного акценту чи діалектів.
Саме таку німецьку ви вивчатимете в мовній школі!

1.3 Чого варто очікувати від Німеччини
Німеччина - дуже розвинена країна, яка дбає про свою економіку, про працедавців та
працівників зокрема. Саме тому всі робочі контракти чітко врегульовані та детально
прописані. Ніколи не підписуйте контракт, якщо в ньому не зазначено: назва компанії,
дата вступу контракту в силу та термін його дії (за винятком, якщо трудові відносини є
безстроковими), випробувальний період, місце роботи, обов’язки, розмір заробітної
плати, кількість робочих годин в тиждень/місяць, тривалість відпустки, умови розірвання
договору і т.д.
Згідно німецького законодавства, ви також маєте право бути застрахованими. При цьому,
це право переростає в обов’язок, якщо ви працюєте більше ніж 39 годин/місяць та
заробляєте більше ніж 450€/місяць.
Розмір страхового внеску утримується роботодавцем безпосередньо з вашої заробітної
плати. Він буде поділений на наступні категорії: страхування пенсійного забезпечення
(Rentenversicherung); медичне страхування на випадок хвороби (Krankenversicherung),
яке дозволяє вам, у разі хвороби, отримувати 100% від вашої заробітної плати протягом 6
тижнів на рік; страхування на випадок безробіття (Arbeitlosversicherung), що дозволяє
вам отримувати частину вашої заробітної плати від держави, якщо ви втратите роботу.

2. Хочеш переїхати в Німеччину? Ось покрокова інструкція!
2.1 Для громадян країн ЄС
Якщо ви народилися в одній із 27-ми країн Європейського Союзу + Норвегія, Ліхтенштейн
та Швейцарія, чи маєте паспорт однієї з цих країн, процес імміграції до Німеччини буде
відносно легким, так як ви не матимете жодних обмежень на свободу пересування,
поселення чи працевлаштування. Ви навіть зможете переїхати до Німеччини з метою
пошуку роботи вже тут, на місці.

2.2 Для громадян країн Західних Балкан
Щоб переїхати до Німеччини, громадяни країн Західних Балкан повинні будуть отримати
дозвіл на роботу. Попри це, подавати документи на відкриття візи та працювати
помічником медсестри вони зможуть ще до початку процесу визнання диплому. При
цьому, на момент відкриття візи, достатньо буде рівня знання німецької мови В1, що
значно прискорить процес переїзду до Німеччини. Громадяни цих країн також можуть
подавати заявку на відкриття західнобалканської візи для пошуку роботи і їм буде
надано 6 тижнів з дня отримання візи, щоб знайти роботу в Німеччині.

2.3 Для громадян третіх країн
З 01.03.2020 р. Законом “Про імміграцію кваліфікованих працівників” передбачено
прискорений порядок отримання робочих віз всіма кваліфікованими спеціалістами, в т.ч.
і медсестрами. Основні вимоги: мовний сертифікат рівня В2; повне або часткове
визнання диплому медсестри в Німеччині; контракт на роботу та підтвердження
трудових відносин; медичне страхування; три копії аплікаційної заяви; підтвердження
процесу реєстрації кваліфікації у формі плану проходження адаптаційного курсу
(Anpassungslehrgang) чи плану підготовки до кваліфікаційного іспиту (Kenntnisprüfung)
§4.1; паспорт та три біометричні фотографії. Більшість формальностей буде улагоджена
роботодавцем у рамках прискореного візового процесу.

3. Вам необхідна буде віза!
3.1 Категорії віз
Для початку потрібно буде визначитися, яка саме віза вам необхідна, з урахуванням того,
що для роботи медсестрою ваша віза повинна передбачати дозвіл на працевлаштування
та проживання на території Німеччини. Ви можете отримати студентську візу для
вивчення німецької мови, але у такому випадку ви не зможете працювати (за винятком
Minijob - підробітку, дохід від якого не перевищує 450€ в місяць). Вам доведеться
самостійно дбати про медичне страхування і, у подальшому, щоб подати заявку на
отримання дозволу на роботу, ви повинні будете повернутися до своєї країни.
Ви також можете отримати студентську візу, щоб навчатися на медсестру. Тоді ви
матимете право відвідувати медичний університет та отримувати стипендію, а також
займатися підробітком (Minijob). По закінченню навчання ви зможете подати заявку на
відкриття робочої візи вже тут у Німеччині.

Ще один тип візи - західнобалканська. Її можуть відкрити громадяни таких країн як
Албанія, Косово, Сербія, Боснія, Чорногорія та Північна Македонія. Ця віза дозволить вам
працювати помічником медсестри, почати процес визнання диплому та паралельно
підтягнути німецьку мову до рівня B2 вже тут у Німеччині.
В усіх інших випадках, вам необхідна буде стандартна віза, про яку ми згадували у §2.3.
Більш детальну інформацію про процес відкриття цієї візи ви знайдете у наступному
розділі.

3.2 Що вам необхідно, щоб отримати візу
Для відкриття візи (вказаної у §2.3) вам необхідно буде підготувати ряд документів:
-

-

Диплом медсестри (якщо після отримання диплому, вам потрібно було здати
іспит для отримання ліцензії на роботу медсестрою у вашій країні - ця ліцензія
також буде необхідна).
Виписка з навчального закладу з переліком предметів/курсів/стажувань, які ви
пройшли за час навчання.
Свідоцтво про народження

↓ ↓ ↓
Вам необхідно буде зробити сертифіковані копії всіх вищеперелічених документів та їх
переклад на німецьку мову присяжним перекладачем.

-

Сертифікат на знання німецької мови рівня В2 від Telc, Goethe або ÖSD (див. §5.2).
Контракт на роботу медсестрою або помічником медсестри (§4.1), а також довідку
про підтвердження трудових відносин.
Медичне страхування з першого ж вашого дня перебування в Німеччині.

Деякі країни, такі як Філіппіни, разом із видачею візи, мають також надати дозвіл на
виїзд з країни. Такі дозволи видаються державними установами (у Філіппінах це POEA Філіппінська закордонна адміністрація зайнятості) за умови підтвердження, що трудовий
договір є справедливим, а умови праці - такі ж як і у громадян Німеччини. У цьому
випадку, необхідним буде підписання додаткового трудового договору у форматі,
визначеному вищезгаданими державними установами. Цей договір потім надсилається
до посольства в Німеччині (до прикладу, POLO - Посольства Філіппін в Берліні), яке
підготує рекомендаційний лист для відправлення до державної установи в країні
походження для отримання дозволу на виїзд.
Порада: Ви можете звернутись за допомогою до “Migra onsberatung” or “Faire
Integra on” or “DeFa”, щоб отримати всю інформацію стосовно вашої візи. Ваш
роботодавець, при цьому, повинен супроводжувати вас крок за кроком у процесі
отримання візи.

3.3 Як ми можемо допомогти
Зазвичай, ми обираємо прискорений процес отримання візи, який означає, що всі
необхідні процедури будуть здійснюватися нами напряму з Ганновера. Вам потрібно
буде лише надіслати нам всі необхідні документи разом з перекладом, мовний
сертифікат рівня В2 та доручення на здійснення процесуальних дій від вашого імені.
Процес реєстрації для отримання візи у такому випадку буде автоматичним і ви
отримаєте запис на прийом в посольстві в більш короткі терміни ніж зазвичай. На
прийом в посольстві вам необхідно буде принести лише вашу медичну страховку та
аплікаційну заявку - всі інші документи вже будуть попередньо оброблені.
Процес оформлення візи передбачає візовий збір, який буде покрито за рахунок нашої
компанії. З вашого боку, необхідним буде лише організувати (оплатити) переклад
документів та здачу іспиту з німецької мови на рівень В2.
Ми також оформимо для вас документ про підтвердження надання місця для
проживання у формі “Wohnungsgeberbestä gung”. Не всі посольства вимагають наявності
цього підтвердження, але ми все одно надамо його про всяк випадок.

4. Підтвердження кваліфікації медсестри в Німеччині
4.1 Способи підтвердження кваліфікації
Для медсестер з ЄС (тобто тих, хто походить з країн, які підписали Маастрихтський
договір у 1992 році або тих, хто закінчили навчання після вступу їх країни до ЄС) з
автоматичним процесом підтвердження кваліфікації, процес реєстрації буде відносно
легким. Вам потрібно буде зробити лише переклад документів зазначених у §3.2,
отримати сертифікат на знання німецької мови рівня В2 від Telc, Goethe чи ÖSD або ж
мовний сертифікат рівня В2, виданий вашим медичним університетом, і процес
реєстрації буде здійснено автоматично без необхідності підтвердження диплому.
В усіх інших випадках, після того як державна канцелярія (Landesamt) розгляне надані
вами для підтвердження кваліфікації документи, ви отримаєте одне з наступних рішень:
➔ Vollanerkennung - повне визнання диплому (без необхідності здійснення жодних
подальших дій), за умови, що ви підтвердите достатній рівень досвіду роботи у
вашій країні з посиланням на рекомендації від попередніх роботодавців за
останні 5 років.

➔ Anpassungslehrgang - часткове визнання диплому з необхідністю подальшого
проходження адаптаційного курсу, який включатиме в себе практичну частину
та/або теоретичні заняття, якщо при порівнянні рівня вашої медичної освіти та
досвіду роботи з німецькою навчальною програмою, будуть виявлені незначні
прогалини.
➔ Kenntnisprüfung - часткове визнання диплому з подальшою необхідністю
складання кваліфікаційного іспиту, якщо виявлені прогалини в рівні освіти будуть
значними і для їх заповнення знадобляться численні години практики та
теоретичних занять. Кваліфікаційний іспит складатиметься з усної та письмової
частини, а для медсестер з країн ЄС, які закінчили навчання до вступу їх країни в
ЄС - лише з практичної частини. Практична частина іспиту, при цьому, буде
проходити безпосередньо на вашому робочому місці під контролем незалежного
спостерігача.

4.2 Які документи вам необхідні для підтвердження кваліфікації
Для початку процесу підтвердження кваліфікації, вам необхідно буде підготувати
наступні документи: диплом медсестри, ліцензію на здійснення сестринської діяльності
(якщо це передбачено законодавством вашої країни), виписку з навчального закладу з
переліком предметів/курсів/стажувань, які ви проходили та оцінок за них, свідоцтво про
народження та копії всіх вище перерахованих документів, лист від роботодавця, в якому
він підтверджує ваші трудові відносини і намір працевлаштування як тільки ваш диплом
буде визнано в Німеччині, аплікаційна заява та резюме німецькою, в якому вказано
знання німецької мови на рівні В2.

4.3 Як ми можемо допомогти
Medizin Mobil допоможе вам у підготовці та оформленні документів відповідно до вимог
посольства, та надасть бланки і зразки документів за необхідності. Через прискорений
процес отримання візи, ми допоможемо вам зареєструвати вашу кваліфікацію в рази
швидше ніж це відбувається зазвичай. Після отримання відповіді від державної
канцелярії (Landesamt), ми разом з вами оберемо найшвидший спосіб для повного
визнання вашого диплому. У будь-якому випадку, всі витрати у процесі отримання візи та
визнання диплому будуть покриті нашою компанією. У разі необхідності проходження
адаптаційного курсу (Anpassungslehrgang), ми знайдемо та організуємо для вас навчальні
заняття та стажування. Якщо стажування необхідно буде пройти в будинку для
престарілих чи у службі надання медичної допомоги на дому, це може бути зроблено
безпосередньо в нашій компанії Medizin Mobil. У випадку необхідності складання
кваліфікаційного іспиту (Kenntnisprüfung), ми знайдемо для вас школу для підготовки до

його усної частини, в той час як до практичної частини ви зможете готуватися
безпосередньо на робочому місці. Витрати на всі підсумкові іспити будуть покриті за наш
рахунок. Ми також беремо на себе бюрократичну частину процесу.
Після успішного підтвердження вашої кваліфікації, вам необхідно буде пройти перевірку
на наявність судимості та медичний огляд, які будуть проводитись у м. Ганновер. Всі
організаційні моменти та витрати ми знову ж таки беремо на себе.

5. Необхідність вивчення німецької мови для трудової міграції
5.1 На якому етапі вам знадобиться сертифікат зі знання німецької мови?
Якщо ви не є громадянином країни ЄС або Норвегії, Ліхтенштейну чи Швейцарії, вам
потрібен буде мовний сертифікат для отримання візи. Необхідний рівень зі знання
німецької мови залежить від вашої професії. Якщо ви хочете працювати медсестрою в
Німеччині, вам потрібно володіти німецькою на рівні В2.

5.2 Який саме сертифікат вам буде потрібен?
Не всі сертифікати зі знання німецької мови приймаються. Рівень німецької В2
має відповідати стандартам GER (Загальноєвропейські стандарти з мовної освіти). При
цьому, сертифікат має бути виданий однією з мовних шкіл групи ALTE, таких як Telc,
Goethe Ins tut або ÖSD. Жодні інші німецькі сертифікати не приймаються.

5.3 Як ми можемо допомогти
Компанія Medizin Mobil організовує безкоштовні мовні курси від нульового рівня до рівня
В2, щоб допомогти вам у підготовці до здачі іспиту на знання німецької мови.
Порада: У більшості країн не вимагається складання мовного іспиту по кожному
окремому рівні. Спершу, ви можете скласти оціночний тест (Stufungstest) для визначення
рівня володіння німецькою мовою, а по закінченню мовного курсу одразу ж перейти до
складання тесту на рівень В2.
Мовний курс від Medizin Mobil буде організовано наступним чином: Рівень А1 ви будете
освоювати самостійно з використанням навчальних матеріалів (якими ми вас
забезпечимо) та аудіо/відео підтримки. Починаючи з рівня А2, ви матимете
онлайн-викладача з німецької мови та групу колег, разом з якими вивчатимете німецьку
до рівня В2. Складати підсумковий тест ви будете в країні вашого походження. На жаль,

так як ми є німецькою компанією, що не має права здійснювати діяльність за межами
Німеччини, компенсувати вартість мовного іспиту ми не зможемо.

6. Нейтральні та зовнішньо-незалежні консультанти
У будь-який час до або під час вашого перебування в Німеччині, ви можете отримати
зовнішню незалежну консультацію, яка надходитиме не від вашого роботодавця, і буде
нейтральною та об’єктивною. У Німеччині є багато установ, які допоможуть вам у цьому
відношенні, так як, на превеликий жаль, неприємні ситуації трапляються і інколи просто
необхідно почути незалежну думку збоку. У §7 ви знайдете всі необхідні посилання.
IQ Netzwerk – це державна програма, створена для сприяння інтеграції та кваліфікації
іноземний працівників. Вони допомагають та консультують з таких питань, як реєстрація,
отримання візи тощо. Веб-сайт їх компанії представлений як німецькою, так і англійською
мовами.
Arbeit und Leben - організація, яка спеціалізується на консультуванні та допомозі
іноземцям інтегруватися в Німеччині. У співпраці з імміграційною службою, вони
організовують курси німецької мови та можуть допомогти вам у разі судових спорів з
вашим роботодавцем.
Handbook Germany - це універсальна платформа з роз'яснювальними відеоматеріалами,
яка дасть відповідь на всі запитання (про житло, медичне страхування і т.д.), що можуть
виникнути у вас як у іноземця, який проживає та працює за кордоном.

7. Корисні посилання та матеріали
- Навчання на медсестру:
h ps://www.pﬂegestudium.de/weiterbildungen-uebersicht/
h ps://www.der-weiterbildungsratgeber.de/weiterbildungsratgeber/
h ps://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index
- Стан німецького ринку праці:
h ps://sta s k.arbeitsagentur.de/DE/Naviga on/Sta s ken/Interak veAngebote/
- Обов’язки медсестри в Німеччині:
h ps://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null
h p://www.kompetenzen-gesundheitsberufe.de/

- Професійні організації та спілки:
h ps://deutscher-pﬂegerat.de/verband/mitgliedsverbaende/
h ps://www.db .de/de/index.php h ps://www.dgf-online.de/
https://www.rotkreuzschwestern.de/ueber-uns/fachverband-fuer-professionelle-pflege

- Права та обов’язки:
h ps://www.make-it-in-germany.com/de/jobs/arbeitsvertrag
h ps://www.faire-integra on.de/de/topic/22.arbeitsvertrag.html
h ps://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2016/12/FAQ-ArbeitsvertragCheckliste.pdf
h ps://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pﬂege/pﬂegekrae
- Соціальне забезпечення:
h ps://www.make-it-in-germany.com/de/jobs/sozialversicherung/deutsche
- Візовий процес та прискорений порядок отримання візи:
h ps://www.make-it-in-germany.com/de/visum/fachkrae eeinwanderungsgesetz
h ps://www.bamf.de/DE/Themen/Migra onAufenthalt/ZuwandererDri staaten
- Нейтральні та зовнішьно-незалежні консультанти:
h ps://www.bmi.bund.de/DE/themen/heima ntegra on/integra on/
h ps://www.mbeon.de/home/
h ps://www.faire-integra on.de/de/topic/11.beratungsstellen.html
h ps://www.netzwerk-iq.de/angebote/arbeitsmarktlexikon/singleansicht

Додаток 1 – Чек-лист
Що необхідно зробити вам:
-

-

Розпочати вивчення німецької мови. Ви можете відвідувати мовний курс, який
організовує наша компанія (див. §5.3) або будь-який інший курс за вашим вибором.
Мовний курс від Medizin Mobil є повністю безкоштовним, в той час як інші курси
можуть стягувати додаткову плату, що не залежить від нашої компанії. Вам необхідно
буде скласти мовний іспит і отримати сертифікат зі знання німецької мови рівня В2
від Goethe, Telc або ÖSD. Іспит ви складатимете у країні вашого походження. Ми, на
жаль, не зможемо компенсувати вартість складання іспиту.
Підготувати всі необхідні документи, а саме: диплом медсестри, виданий вашим
коледжем чи вузом; виписка з навчального закладу з переліком
предметів/курсів/стажувань, які ви пройшли за час навчання та оцінок за них; якщо

-

-

вам необхідна ліцензія для роботи медсестрою у вашій країні - копію цієї ліцензії;
можливий досвід роботи у формі рекомендаційних листів від попередніх
роботодавців (чим більше рекомендацій, тим краще, але вони можуть бути взяті до
уваги лише за умови, що ви працювали медсестрою протягом останніх п’яти років);
свідоцтво про народження та копія вашого паспорта. Вам також необхідно буде
зробити сертифіковані копії всіх документів та їх переклад на німецьку мову
присяжним перекладачем. Все це вам потрібно буде надіслати нам разом із
довіреністю, згідно якої ви надаєте нам дозвіл на використання ваших документи
для подачі на відкриття візи та підтвердження кваліфікації.
Зробити закордонний паспорт, якщо у вас його ще немає!
Заповнити аплікаційну форму онлайн та роздрукувати її:
h ps://videx-na onal.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/
Вам знадобиться 3 копії!
Зробити 3 біометричні фотографії (як на закордонний паспорт).

Про що попіклуємося ми:
-

-

-

-

Після отримання ваших документів, мовного сертифікату та доручення на виконання
процесуальних дій від вашого імені, ми почнемо прискорений процес отримання
візи. Визнання диплому (хоча лише й часткове) буде здійснено за нашої допомоги,
так само як і затвердження пропозиції про роботу у Федеральній агенції з
працевлаштування (Bundesagentur für Arbeit).
Оформимо для вас німецьке медичне страхування з першого ж дня вашого
перебування у Німеччині. Лист-підтвердження (Versicherungsmitgliedscha ) буде
надіслано вам як доказ того, що на момент прибуття в Німеччину ви будете
застраховані.
Зареєструємо вас у школі медсестер для підготовки до кваліфікаційного іспиту або
планування навчальних занять на час проходження адаптаційного курсу та
надішлемо вам копію плану занять.
Подбаємо про пошук житла для вас і надішлемо підтвердження про надання місця
для проживання (Wohnungsgeberbestä gung).

У день запису на прийом в посольстві вам необхідно буде взяти з собою:
-

Копію робочого контракту (на посаду медсестри/помічника медсестри).
Схвалення нашої пропозиції про працю (Vorabzus mmung).
Роз’яснення від державної канцелярії (Landesamt) щодо повноти визнання вашого
диплому.

-

-

План навчальних занять та/або практичної підготовки для заповнення прогалин в
освіті.
Підтвердження наявності медичного страхування в Німеччині.
Аплікаційна заява (3 копії)
Паспорт
3 біометричних фото
Документи, що підтверджують вашу кваліфікацію як медсестри (диплом,
рекомендації, виписки з вузу і т.д.) та переклад цих документів на німецьку мову.
На момент прийому в посольстві, оригінали цих документів разом з їх копіями
уже будуть у нас. Саме тому ми рекомендуємо вам зробити по дві копії кожного з
документів та їх перекладених версій.
Підтвердження наявності місця для проживання в Німеччині
(Wohnungsgeberbestä gung).

Є вірогідність, що не всі з вищеперелічених документів, будуть необхідними під час
прийому в посольстві, так як попередньо ми вже подамо ваші документи на відкриття
візи та визнання диплому, але краще перестрахуватися. Якщо не вистачатиме якихось із
документів, вам доведеться знову чекати на наступну вільну дату прийому в посольстві,
що значно затягне час. Тому краще принести всі документи відразу!

З приводу будь-яких додаткових запитань, звертайтеся до нашого офісу з
міжнародного підбору персоналу:
емейл - pilo o@medizinmobil.com
WhatsApp - 004917618265943

Словник:
➢ Ausbildung - вид навчання для здобуття кваліфікації в Німеччині; для медсестер він
займає 3 роки.
➢ Weiterbildung - здобуття додаткової кваліфікації (відмінної від вашої початкової
освіти), що дозволить вам розширити сферу робочих повноважень.

➢ Fortbildung - підвищення вже наявної кваліфікації, яке дозволить обіймати вищі
посади в компанії.
➢ Ambulanz - надання медичних послуг на дому (безпосередньо за місцем
проживання пацієнтів).
➢ Grundpﬂege - забезпечення гігієни тіла, допомога хворим при споживанні їжі та в
пересуванні. В Німеччині - це один із основних обов’язків медсестри.
➢ Beruf-Fachverband - зовнішній незалежний орган, який надає консультації щодо
професії медсестри в Німеччині, її ролі по відношенню до пацієнтів, роботодавця
та німецької бюрократії загалом.
➢ Bru ogehalt - заробітна плата до вирахування податків, медичного страхування,
пенсійного забезпечення і т.д. Всі податки вираховуються вашим роботодавцем, а
кінцева сума, яку ви отримуєте, є вашою зарплатою нетто (Ne ogehalt).
➢ Rentenversicherung - пенсійне забезпечення. Це по-суті особистий пенсійний
фонд, в який щомісяця відраховуватиметься невеликий відсоток від вашої
заробітної плати, та із якого, потім, коли ви вийдете на пенсію, вам
виплачуватиметься пенсійне забезпечення.
➢ Krankenversicherung - медичне страхування, яке дозволяє вам, у разі хвороби,
отримувати 100% від вашої зарплати протягом 6 тижнів на рік.
➢ Arbeitslosversicherung - страхування на випадок безробіття, яке дозволить вам
отримувати допомогу та виплати у разі втрати роботи.
➢ Країни ЄС - 27 країн, які входять до складу Європейського Союзу.
➢ Країни Західних Балкан - країни західно-балканського регіону, які не входять до
складу ЄС (Албанія, Косово, Сербія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Македонія).
➢ Треті країни - всі країни, які не входять до складу ЄС чи Європейської асоціації
вільної торгівлі.
➢ Fachkrä eeinwanderungsgesetzt §16 - Закон про імміграцію кваліфікованих
працівників, який дозволяє спеціалістам окремих професій (наприклад
медсестрам), за сприяння роботодавця, отримати візу в пріорітетному порядку
через прискорений візовий процес.
➢ Landesamt - німецьке державне відомство, яке відповідає за підтвердження
кваліфікації, здобутої за межами Німеччини.
➢ Anpassungslehrgang - адаптаційний курс для заповнення прогал між освітнім
рівнем у вашій країні та у Німеччині. Він зазвичай включає в себе теоретичні
заняття та практичну частину з підсумковий іспитом по завершенню.
➢ Kenntnisprüfung - кваліфікаційний іспит для повного визнання вашого диплому.
Включає в себе теоретичну та практичну частину. При цьому, практична частина,
зазвичай, проходить безпосередньо на робочому місці.
➢ Eignungsprüfung - іспит, що складається громадянами ЄС, для повного визнання
диплому, якщо на момент закінчення навчання їх країна ще не входила до складу
ЄС. Іспит передбачає лише практичну частину і, зазвичай, проходить
безпосередньо на робочому місці.

➢ Minijob - вид підробітку в Німеччині, який обмежений кількістю годин на місяць
(38 годин) та заробітною платнею (450€ в місяць). Допускається як самостійна
зайнятість або як доповнення до звичайної роботи. Деякі категорії віз
передбачають дозвіл на Minijob, деякі - ні. Тому завжди уточнюйте інформацію
стосовно кожної категорії віз окремо.
➢ Віза - дозвіл на переїзд, проживання та, зрештою, працевлаштування в іноземній
державі.
➢ Сертифікований перекладач або присяжний перекладач - перекладач, який має
право здійснювати переклад документів та завіряти його офіційною державною
печаткою, засвідчуючи достовірність перекладу та його відповідність оригіналу.
➢ Goethe Ins tut/Telc/ÖSD - три школи групи ALTE, які мають право видавати
сертифікат зі знання німецької мови, необхідний для отримання візи.
➢ Beschleunigte Verfahren - прискорена процедура отримання візи, що дозволяє
обробити візову заяву швидше та у спрощеному порядку. Її вартість складає 411
євро і має покриватися за рахунок роботодавця згідно принципу "Роботодавець
Платить".
➢ Wohnungsgeberbestä gung - підтвердження від орендодавця про те, що конкретна
особа проживає в його помешканні. Це підтвердження необхідне, перш за все,
для офіційної реєстрації в Німеччині, а також для отримання візи.
➢ Anerkennung - процес визнання диплому, або іншими словами - процес реєстрації,
який дозволяє підтвердити вашу кваліфікацію в Німеччині.
➢ Gemeinsame Europäischen Rahmen (GER) - Загальноєвропейські стандарти з мовної
освіти, розділені за рівнями: A1, A2, B1, B2, C1, C2.
➢ Stufungstest - оціночний тест, що проводиться мовною школою для визначення
вашого рівня володіння німецькою мовою, з метою подальшого обрання для вас
відповідного курсу для проходження або тесту для складання.

