Концепція Інтеграції
1. Управління інтеграцією: Medizin Mobil зобов'язується забезпечити рівноправну
інтеграцію всіх іноземних працівників без дискримінації за ознаками раси, національності,
статі, віку чи переконань. Міжнародний відділ з підбору персоналу компанії Medizin Mobil
стане надійним партнером у ході вашого прибуття та перебування в Німеччині,
супроводжуючи вас протягом усього процесу, від подачі заявки на роботу до
підтвердження вашої кваліфікації, надаючи професійну допомогу та підтримку.

2. Процес підготовки після відбору: Інтеграційний відділ Medizin Mobil буде
супроводжувати вас у процесі підписання контракту на роботу, оформлення візи та
офіційної реєстрації в Німеччині. Необхідним буде встановлення каналу зв'язку для
щотижневого звітування про розвиток подій. Вам буде надіслана пам’ятка з покроковою
інструкцією щодо ваших подальших дій і інтеграційний відділ буде регулярно зв'язуватися
з вами для відслідковування прогресу. Medizin Mobil візьме на себе більшу частину
організаційних питань з прискореного оформлення візи (див. Пам’ятка Medizin Mobil).
3. Перші дні в Ганновері: В компанії Medizin Mobil, вашим прибуттям у місто Ганновер,
Німеччина буде займатися наш інтеграційний відділ. Для всіх працівників буде
організовано трансфер з аеропорту/залізничного вокзалу до місця вашого проживання,
яке ви отримаєте вже з першого дня прибуття в Німеччину. Наступного дня у вас буде
призначена зустріч в офісі інтеграційного відділу для узгодження договору оренди житла,
встановлення дат наступних зустрічей з метою вашого облаштування в Ганновері
(відкриття банківського рахунку, отримання німецького номеру телефону, реєстрації,
тощо) та отримання робочого плану на перший місяць, що стосуватиметься процесу
роботи та підготовки до кваліфікаційного іспиту. Вам також будуть надані поради та
рекомендації щодо життя в Ганновері. На наступний день після початку роботи та
навчання, ви отримаєте нашу концепцію з “Освоєння спеціальності”, що включатиме в
себе карту вашого професійного росту, опис знань, які вам необхідно буде освоїти та інші
деталі для кращого розуміння робочого середовища.

4. Допомога при переїзді: Переїзд в іншу країну ніколи не буває легким, особливо якщо
заплановане перебування буде тривалим. Саме тому наш інтеграційний відділ
допомагатиме вам з переїздом та зберіганням багажу, який ви можете надіслати нам
заздалегідь, щоб уникнути незручностей у дорозі та високої вартості його транспортування
літаком. На час вашого приїзду, всі речі будуть доставлені до місця вашого постійного
проживання. Квартири, які ми пропонуємо, є квартирами зі сумісним проживанням - WG
(Wohnungsgemeinscha ). Це означає, що ви проживатимете в квартирі на 3-4 особи, але у

власній (окремій) кімнаті. Квартири повністю умебльовані (за винятком телевізора), тому
жодних витрат на прання, купівлю меблів тощо не буде. Якщо щось зламається, це одразу
ж полагодять/замінять наші майстри. Орендна плата буде зніматися напряму з вашої
заробітної плати (оскільки для офіційного перебування в Німеччині потрібен договір
оренди та реєстрація місця проживання); від вас не вимагатиметься жодних прямих
платежів (зазвичай оренда повинна бути оплачена 1-го числа кожного місяця). Загальна
вартість проживання становитиме 350 євро, включаючи плату за: воду, світло, опалення,
міський збір та інтернет. Договір оренди зазвичай укладається на один рік з подальшою
можливістю його продовження на такий самий термін. Ви можете з'їхати з квартири
достроково, попередивши про це за місяць наперед і наш інтеграційний відділ допоможе
вам знайти житло самостійно (порадами, рекомендаційними листами, контактами з
орендодавцями, перевіркою договорів оренди, тощо).

5. Наставництво та навчання: Під час роботи вам допомагатимуть в освоєнні всіх нюансів
та деталей робочого процесу, які хоча й можуть бути вам уже відомі, та все ж мають деякі
відмінності у Німеччині. У разі необхідності, в процесі роботи вас також готуватимуть до
здачі практичної частини кваліфікаційного іспиту. Ви отримаєте всі матеріали необхідні
для того, щоб зорієнтуватися в перші місяці на новому робочому місці.

6. Реєстраційний процес: Вашою реєстрацією як медсестри займатиметься наш
інтеграційний відділ. Кожен випадок буде розглядатися в індивідуальному порядку і
разом з вами ми обиратимемо найкращий та найшвидкий спосіб для досягнення вашої
цілі (детальнішу інформацію про процес реєстрації ви знайдете у Пам’ятці). Якщо
необхідним буде складання кваліфікаційного іспиту, ми подбаємо про вашу реєстрацію в
спеціальній школі для підготовки до його усної частини. Підготовка до практичної частини
іспиту відбуватиметься безпосередньо на робочому місці за підтримки нашої менторської
програми. Навчання триватиме 6 місяців, після спливу яких ви зможете скласти
кваліфікаційний іспит. ВАЖЛИВО: у вас буде лише дві спроби для цього. У разі повторної
невдачі, ви більше не зможете претендувати на роботу медсестрою в Німеччині. Наш
інтеграційний відділ буде у вашому розпорядженні у разі виникнення будь-яких проблем,
питань чи сумнівів.

7. Початковий етап навчання: ваші перші місяці роботи помічником медсестри (посада,
яку ви займатимете до вашої офіційної реєстрації), а також кілька місяців після вашої
реєстрації є періодом оперативної підготовки, яка дозволить вам вийти на рівень
німецьких колег. Всі навчальні програми вже складені і є доступними в письмовій формі,
щоб ви могли у будь-який час перевірити на якому етапі ви зараз перебуваєте. Ваш
наставник завжди буде поруч, щоб відповісти на будь-які запитання та допомогти у
вирішенні потенційних проблем. Звісно ж, навчальний процес буде модифіковано

відповідно до потреб іноземних працівників з урахуванням культурних відмінностей,
мовного бар’єру та необхідності взаємонавчання.

8. Команда робота: Medizin Mobil - це одна велика команда, яка була створена сім'єю на
основі сімейних принципів і функціонує як єдине ціле. Ми намагаємося згуртовувати наш
персонал не лише всередині відділів, де вони безпосередньо працюють, але й загалом.
Кожен із відділів організовує заходи, зібрання та вечірки для підтримання командного
духу. Ми також періодично влаштовуємо зустрічі, щоб привітати всіх нових членів команди
та познайомити їх з перевагами роботи в компанії. Щороку директор підприємства
Medizin Mobil Олександр Фогельзанг влаштовує для всіх працівників абсолютно
безкоштовно грандіозну вечірку з їжею, розвагами та веселощами до пізньої ночі! У вас є
ідеї щодо згуртування команди? Ми із задоволенням вислухаємо ваші пропозиції.

9. Вдосконалення навиків: Medizin Mobil сприятиме вашій самореалізації та розвитку як
медичної сестри через програми підвищення кваліфікації та перепідготовки. Ви завжди
можете звернутись за порадою до вашого наставника чи працівника інтеграційного
відділу. Програми по підвищенню кваліфікації будуть повністю оплачуватися компанією.
До того ж, час, який ви, замість роботи, проводитимете в школі навчаючись, буде
оплачуватися відповідно до вашої звичайної заробітної плати, щоб допомогти вам
уникнути матеріальних збитків на час навчання.

10. Вирішення конфліктів: Конфлікти та проблеми можуть виникати між колегами,
співмешканцями тощо, особливо в перші місяці роботи, коли все нове та невідоме.
Працівники інтеграційного відділу та ваш наставник завжди будуть поруч, щоб вислухати
вас і допомогти знайти рішення. У більшості випадків, коли люди перебувають далеко від
дому, не є в змозі працювати відповідно до своєї кваліфікації та змушені одночасно
працювати й навчатись, всі почуття та емоції надмірно загострюються, призводячи до
проблем там, де їх зазвичай не буває. Ми будемо намагатися ввійти в ваше положення та
із розумінням й терплячістю допомогти у вирішенні проблем.

11. Соціальна інтеграція: Medizin Mobil робить усе можливе зі свого боку, організовуючи
різноманітні зустрічі та заходи всередині компанії, щоб допомогти працівникам
соціалізуватися та налагодити контакт між собою. Поза роботою, Німеччина - не
найсприятливіша країна для пошуку друзів. Саме тому, ми будемо намагатися
інформувати вас про всі цікаві події, що відбуваються у місті - концерти, зібрання,
спільноти, церкви і т.д.

12. Припинення трудових відносин: Ми звісно ж хотіли б, щоб усі працівники залишалися
з нами якомога довше, аж до виходу на пенсію, але іноді ми змушені прощатися через ті
чи інші причини. Проте, хотілося б зазначити, що незалежно від причин припинення
трудових відносин, наші двері завжди будуть відкритими для вас і ми з радістю знову
приймемо вас на роботу, якщо ви захочете повернутись. Ми не сприймаємо ваше
бажання піти на власний рахунок, попри те, що нам важко буде вас відпускати. Ми
розуміємо прагнення спробувати щось нове або просто йти далі по життю. Але ми завжди
будемо поруч, якщо ви раптом зміните своє рішення.

