
 

Medizin Mobil Chekclist 

 

1. Pse Gjermania?  

- Punon si infermiere në Gjermani  

- E njeh Hannoverin?  

- Çfarë të presësh në Gjermani  

 

2. Dëshironi të vini këtu? Ja çfarë të bëni!  

- Vendet e BE-së  

- Vendet e Ballkanit Perëndimor  

- Vendet e treta  

 

3. Ju duhet një vizë!  

- Llojet e vizave  

- Çfarë ju duhet për të marrë një vizë  

- Si mund t'ju ndihmojmë!  

 

4. Regjistrim si infermiere ne Gjermani  

- Mënyrat për të marrë një regjistrim  

- Cfare te nevojitet  

- Si mund të ndihmojmë  

 

5. Mund t'ju duhet të mësoni gjermanisht përpara se të vini këtu…  

- Kur keni nevojë për një certifikatë gjermane?  

- Çfarë lloj certifikate?  

- Si mund të ndihmojmë  

 

6. Këshilltarë të jashtëm dhe neutral  

 

7. Lidhje dhe dokumente  

 

a. Shtojca  

 

b. Fjalorth  

 

1. Pse Gjermania? 

- Puna si infermiere në Gjermani: Puna e infermierit konsiderohet në Gjermani si një profesion i 

rregulluar, që do të thotë se do t'ju duhet një regjistrim shtetëror i kualifikimit tuaj për të punuar. 

Sigurisht që në fillim duhet të kesh një kualifikim, ai duhet të jetë së paku 3 vjet dhe duhet t'ju lejojë 

të punoni një infermiere profesioniste në vendin tuaj. Nëse nuk keni një të tillë, nuk ju lejohet të 

punoni në Gjermani si infermiere, edhe nëse keni vite përvojë. Zgjidhja: ju mund të dëshironi të 



aplikoni për një kualifikim si infermiere, zakonisht paguhet nga punëdhënësi dhe paguhet gjithashtu 

një pagë e vogël gjatë 3 viteve të studimit. Do t'ju duhet një vizë “Ausbildung”, e cila zakonisht është 

më e thjeshtë (shih §3.1). Kur punoni si infermiere në Gjermani mund t'ju ofrohet Weiter- ose 

Fortbildungen, të cilat mund të përditësojnë kompetencat tuaja apo edhe specializimet që ju lejojnë 

të merrni më shumë përgjegjësi (dhe një pagë më të mirë). Këshillë: Pyetni punëdhënësin tuaj për 

mundësitë dhe llojet e ndryshme të Weiter dhe Fortbildungen. Ne, si mijëra kompani të tjera në 

Gjermani, po të kërkojmë ty, infermiere e huaj, sepse në Gjermani kemi nevojë për momentin për 

400.000 specialistë nga të cilët 50.000 infermierë, pasi popullsia gjermane po plaket dhe po 

zvogëlohet në një raport negativ vdekje:lindje. Ju mund të punoni në Gjermani si infermiere në tre 

fusha: Spitali, Shtëpia e Kujdesit (Medizin Mobil) dhe Shërbimi në shtëpi (Medizin Mobil), që nga viti 

2020 në Gjermani të 3 karrierat (infermiere e përgjithshme, infermiere geriatrike dhe infermiere 

pediatrike) janë grupuar së bashku në një karrierë e vetme me fokus në një nga 3 drejtimet. Si 

infermiere ju do të kujdeseni për pacientët në formën e: terapisë, vëzhgimit, kujdesit dhe këshillimit 

të pacientëve; dokumentacionin dhe vlerësimin e protokolleve të infermierisë; ekzekutimi i urdhrave 

të mjekëve; ndihmoni mjekët. Rëndësi të madhe kanë të ashtuquajturat “Grundpflege” si larja e 

pacientëve (ndihma e plotë ose e pjesshme në higjienën e trupit), lëvizja e pacientëve (ndihma e tyre 

në këmbë, ulur, etj.), ushqyerja (nga PEG tek ushqyerja me një lugë), parandalimi, promovimi i vetë-

mjaftueshmërisë dhe komunikimit. Këshillë: a keni dyshime për punën tuaj? Ju gjithmonë mund të 

pyesni Beruf-Fachverband, një organ profesional i pavarur i jashtëm, i cili mund t'ju ndihmojë të 

kuptoni më mirë rolin tuaj në Gjermani ndaj pacientëve/klientëve, punëdhënësve dhe burokracisë 

gjermane.  

- A e njihni Hannoverin?: Hanoveri është një qytet i mrekullueshëm në Niedersachsen ose në 

Saksoninë e Ulët, i cili ndodhet në zemër të Gjermanisë. Është kryeqyteti i shtetit federal të 

Niedersachsen dhe ka 600.000 njerëz në të. Nuk është shumë i madh dhe jo shumë i mbushur me 

njerëz si shumë qytete të tjera si Berlini, Mynihu apo Hamburgu, që ju lejon të jetoni një jetë mjaft të 

qetë dhe të këndshme pa kaosin e qyteteve më të mëdha, por me të gjitha komoditetet e një qyteti 

të madh. Për më tepër, është Hannover shumë më i lirë se motrat e tij më të mëdha, duke ju lejuar të 

jetoni një jetë më të mirë me pagën e një infermiereje, duke qenë në gjendje të përballoni më 

shumë. Duke qenë një qytet universitar, Hanoveri është i ri dhe multikulturor, i hapur dhe i gjallë, 

shumë i rregullt dhe mikpritës. Për më tepër në Hannover flitet gjermanishtja neutrale, pa theks apo 

dialekt, e cila është e njëjta gjermanisht që do të mësoni në shkollë!  

- Çfarë të presësh në Gjermani: Gjermania është një vend shumë i avancuar dhe përpiqet të mbrojë 

ekonominë e saj, domethënë punëdhënësit dhe punonjësit, prandaj kontratat tona janë shumë të 

artikuluara dhe komplekse! Asnjëherë mos nënshkruani një kontratë pune nëse nuk raporton: Emri i 

kompanisë: fillimi i marrëdhënies së punës dhe kohëzgjatja (nëse jo e përhershme); koha e provës; 

Vendi i punës; aktivitet; paga; orë pune; pushime; kushtet e përfundimit të kontratës; kushtet 

eventuale të detyrave ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit, si kontrata e formimit, mbulimi i 

shpenzimeve etj. Në Gjermani ju keni gjithashtu të drejtën/detyrën e një sigurimi i cili është i 

detyrueshëm për të gjithë punonjësit që punojnë më shumë se 39 orë/muaj dhe fitojnë më shumë se 

450 €/muaj. Sigurimi zbritet drejtpërdrejt nga paga juaj brutto nga punëdhënësi juaj. Sigurimi juaj do 

të ndahet kështu: Rentenversicherung, që është fondi juaj i pensionit; Krankenversicherung, që është 

sigurimi shëndetësor nëse sëmureni, i cili ju lejon të merrni 100% të pagës tuaj për 6 javë në vit; 

Arbeitlosversicherung, i cili ju lejon të merrni një pjesë të pagës nga shteti nëse humbni punën tuaj. 

 



2. Dëshironi Të Vini Këtu? Ja Çfarë Të Bëni! 

- Vendet e BE-së: Nëse keni lindur në një nga 27 vendet e BE-së + Norvegji, Lihtenshtajn dhe Zvicër, 

ose nëse keni një pasaportë nga një prej këtyre vendeve, lëvizja në Gjermani do të jetë shumë e 

lehtë, pasi keni të drejtën e lirisë së lëvizja, vendosja dhe puna pa kufizime. Ju mund të transferoheni 

edhe në Gjermani për të gjetur një punë një herë këtu.  

- Ballkani Perëndimor: Ju duhet një leje pune për t'u zhvendosur në Gjermani, por ju lejohet të 

aplikoni për vizë pa filluar më parë procesin e regjistrimit, vetëm si asistent infermiere. Kjo do të ulte 

kërkesën e gjuhës në një B1 në vend të një B2 dhe do të lejonte një kompani gjermane t'ju lejojë të 

lëvizni në një kohë më të shkurtër. Ju mund të aplikoni për një vizë të Ballkanit Perëndimor përpara 

se të gjeni një Punë, ju jepen 6 javë për të gjetur një të tillë, pasi ju jepet viza.  

- Vendet e treta: Që nga data 01.03.2020, ligji FEG (Fachkräfteeinwanderungsgesetz) i ndihmon të 

gjithë specialistët, si dhe infermierët, të marrin një leje pune në një kohë relativisht të shkurtër. 

Kërkesat janë: certifikatë gjuhësore, infermierët duhet të kenë nivel B2; një regjistrim ose regjistrim i 

pjesshëm i kualifikimit të dikujt, dhënë nga zyra e Landesamt në Gjermani; një kontratë pune dhe një 

deklaratë të marrëdhënies së punës; një sigurim shëndetësor; 3 kopje të formularit të aplikimit 

online; një dëshmi e procesit të regjistrimit në formën e planit për “Anpassungslehrgang” të 

“Kenntnisprüfung” (§4.1), një pasaportë dhe 3 foto. Shumica do të renditen nga punëdhënësi juaj 

nëpërmjet procesit të Visa-s në mënyrë të shpejtë.  

 

3. Ju Duhet Një Vizë! 

- Llojet e vizave: Nëse keni nevojë për vizë, gjëja e parë që duhet të bëni është të dini se cila vizë ju 

nevojitet. Në thelb ju duhet një leje që ju lejon të jetoni dhe punoni në Gjermani. Ju mund të merrni 

një vizë si student, për të mësuar gjermanisht, në këtë rast nuk ju lejohet të punoni, nëse jo si 

minijobber dhe do të duhet të zgjidhni vetë një sigurim shëndetësor, të cilin nuk e jep punëdhënësi. 

Ju duhet të ktheheni në vendin tuaj për të aplikuar për një leje pune. Ju mund të merrni një vizë 

studentore për të studiuar si infermiere, më pas do të lejoheni të shkoni në shkollë, të merrni rrogën 

e studentit, përfundimisht të bëni një punë të vogël dhe të aplikoni për një vizë pune nga këtu në 

Gjermani. Ju mund të merrni një vizë të Ballkanit Perëndimor, e cila ju lejon të punoni si asistent 

infermiere duke marrë nivelin tuaj B2 gjermanisht në Gjermani dhe duke filluar procesin e regjistrimit 

këtu, sigurisht që duhet të vini nga një nga vendet e Ballkanit Perëndimor për të aplikuar (Albany, 

Kosovë, Serbia, Bosnja, Mali i Zi; Maqedonia e Veriut). Në të gjitha rastet e tjera, do t'ju duhet Viza 

klasike §2.3, pika tjetër do t'ju tregojë se çfarë të bëni.  

- Çfarë ju nevojitet për të marrë një vizë: Për të marrë një vizë ju duhet të përgatisni dokumentet 

tuaja si: kualifikimin si infermiere ose diplomë infermiere; keni nevojë për një licencë të dhënë pas 

diplomës përmes një provimi? Do t'ju duhet gjithashtu; një listë e dhënë nga shkolla juaj që përmban 

të gjitha kurset dhe praktikat që keni pasur gjatë 3 viteve të studimit; një certifikatë lindjeje dhe një 

kopje të një dokumenti. Të gjitha dokumentet duhet të jenë të vërtetuara të përkthyera në 

gjermanisht dhe të shoqëruara me origjinalin ose kopjet e vërtetuara të vetë dokumenteve. Ju duhet 

të merrni një certifikatë gjuhësore të B2 Goethe, Telc ose ÖSD §5.2. Ju duhet të keni një ofertë pune 

në formën e një kontrate si infermiere, kontratë si asistent infermiere (§4.1) dhe deklaratën e 

marrëdhënies së punës. Ju duhet të merrni një sigurim shëndetësor që në ditën e parë të qëndrimit 



në Gjermani. Disa vende, si Filipinet, duhet t'i japin punonjësit një leje për t'u larguar, së bashku me 

vizën. Lejet e tilla jepen nga zyrat shtetërore si POEA, duke u garantuar se kontrata e punës është e 

drejtë dhe kushtet e punës janë të njëjta me shtetasit gjermanë. Në këtë rast, një kontratë pune 

shtesë në formatin e zgjedhur të zyrave të tilla duhet të nënshkruhet dhe të dërgohet në ambasadën 

në Gjermani (p.sh. zyra POLO në Berlin për Filipinet) për të marrë një letër referimi për t'i dërguar 

zyrës shtetërore për t'u dhënë lejen. të largohen. Këshillë: mund të kërkoni ndihmë te mbeon 

Migrationsberatung ose Faire Integration ose DeFa për të marrë të gjitha informacionet që ju 

nevojiten për të marrë vizën tuaj. Punëdhënësi juaj duhet t'ju ndjekë hap pas hapi me gjithçka që ju 

duhet të bëni.  

- Si mund të ndihmojmë: Ne zakonisht shkojmë për një vizë të shpejtë, që do të thotë se pothuajse 

gjithçka do të bëhet nga ne nga këtu në Hannover, për t'i bërë gjërat më të lehta dhe më të shpejta. 

Ju do të duhet vetëm të na dërgoni dokumentet tuaja, përkthimet, certifikatën tuaj B2 gjermane dhe 

një dokument me të cilin na lejoni të aplikojmë në emrin tuaj. Procesi i regjistrimit dhe viza do të 

kryhen më pas automatikisht dhe ju duhet të merrni terminin nga ambasada në një kohë më të 

shkurtër se normale. Në atë moment ju vetëm duhet të sillni sigurimin shëndetësor dhe formularin e 

aplikimit në takim, të gjitha të tjerat tashmë do të jenë të rregulluara. Procesi ka një kosto, të cilën do 

ta mbulojmë ne. Ju vetëm duhet të renditni përkthimet tuaja dhe nivelin B2 gjermanisht. Edhe pse 

nuk kërkohet gjithmonë, ne preferojmë të ofrojmë tashmë një dëshmi të akomodimit, në formën e 

"Wohnungsgeberbestätigung", që është një dokument i dhënë nga pronari juaj duke deklaruar se do 

të jetoni atje. Disa ambasada e kërkojnë, disa jo, ne do ta japim gjithsesi, për çdo rast! 

 

4. Regjistrim Si Infermiere Ne Gjermani. 

- Mënyrat për të marrë një regjistrim: Nëse jeni një infermiere e BE-së me një proces regjistrimi 

automatik, që do të thotë se vini nga një nga vendet që nënshkruan traktatin e BE-së të Mastrihtit në 

1992 ose nëse merrni kualifikimin tuaj pasi vendi juaj hyri në BE, procesi i regjistrimit është mjaft i 

thjeshtë. Do t'ju duhen dokumentet tuaja të përkthyera §3.2 një nivel gjerman B2 Telc, Goethe, ÖSD 

ose një certifikatë gjuhësore B2 e dhënë nga një shkollë infermiere dhe regjistrimi do të jetë 

automatik, pa asnjë vlerësim nga zyra e Landesamt. Në të gjitha rastet e tjera, pasi t'i keni dërguar të 

gjitha në zyrën e Landesamt, mund të merrni një nga këto raste: a. nëse mund të prodhoni përvojë të 

mjaftueshme pune në vendin tonë në formën e referencave, zakonisht të 5 viteve të fundit, mund 

t'ju lejohet një regjistrim pa të bërë të tjerët (Vollanerkennung); b. Landesamt do të krahasojë 

studimin tuaj dhe përvojën eventuale me programin gjerman të studimit, të gjitha mangësitë duhet 

të plotësohen më pas nga aplikanti në formën e praktikave dhe/ose kurseve teorike, nëse shuma nuk 

është shumë e lartë ju mund t'i bëni të gjitha dhe më pas. merrni regjistrimin tuaj 

(Anpassungslehrgang); c. nëse Landesamt vendos një vëllim shumë të lartë praktikash dhe kursesh, 

në vend të kësaj mund të bëhet një test alternativ i infermierëve, oral dhe praktik (për infermierët e 

BE-së që kanë studiuar para hyrjes në BE, testi do të jetë vetëm praktik), i cili do t'i bëjë gjërat. më 

lehtë dhe më shpejt (Kenntnisprüfung). Në rastin tonë, testi praktik zakonisht bëhet drejtpërdrejt në 

vendin e punës nga një vëzhgues.  

- Çfarë ju nevojitet: keni nevojë për kualifikimin tuaj si infermiere ose diplomë, licencë eventuale si 

infermiere nëse kërkohet nga ligji i vendit tuaj, një listë e dhënë nga shkolla juaj që përmban të gjitha 

kurset dhe praktikat dhe shënimet, një certifikatë lindjeje, një kopje një dokument, një letër të 



punëdhënësit tuaj që tregon një marrëveshje punësimi pas regjistrimit, një formular aplikimi dhe një 

CV gjermane, në të cilën raportohet niveli gjerman B2.  

- Si mund t'ju ndihmojmë: Medizin Mobil do t'ju ndihmojë në mbledhjen e të gjitha dokumenteve, 

duke ju udhëzuar në të gjitha kërkesat, duke ju dhënë formularët dhe letrën që ju nevojiten. 

Nëpërmjet procesit të udhës së shpejtë, ne do ta rregullojmë regjistrimin tuaj, duke e bërë atë më të 

shpejtë se normalisht, duke qenë ndonjëherë një proces shumë i ngadaltë. Pasi të kemi marrë një 

koment nga zyra e Landesamt, ne do të vendosim me ju se cila është mënyra më e mirë për të arritur 

regjistrimin. Në çdo rast kostoja e procesit do të kalohet nga ne nëpërmjet një kontrate formimi. Në 

rastin e Anpassungslehrgang ne do t'ju gjejmë kurset dhe praktikat e kërkuara. Nëse stazhi duhet të 

bëhet në një shtëpi kujdesi ose shërbim shtëpiak, mund të bëhet drejtpërdrejt në Medizin Mobil si 

një punë normale. Në rastin e Kenntnisprüfung do të gjejmë një shkollë për t'ju trajnuar për të kaluar 

pjesën me gojë, pasi praktikuesi do të trajnohet në punë, përmes një programi mentorimi dhe 

përvojës ditore. Të gjitha testet përfundimtare do të paguhen nga ne. Të gjitha pjesët burokratike do 

të zgjidhen nga ne. Pasi të keni përmbushur kërkesat e regjistrimit, do t'ju kërkohet një kontroll penal 

dhe një kontroll shëndetësor, që do të bëhet këtu në Hannover, të gjitha shpenzimet dhe takimet do 

të zgjidhen përsëri nga ne.  

- Mbulimi i kostos së procesit të regjistrimit: standardi gjerman i aplikuar nga shumica e kompanive 

gjermane (jo vetëm kujdesi shëndetësor dhe spitalet), kur një kompani mbulon disa kosto, bëhet 

përmes një kontrate të quajtur “Weiterbildungsvertrag”. Në thelb është një marrëveshje midis 

punonjësit dhe punëdhënësit, në të cilën kompania mbulon kostot dhe pagën që mund të humbisni 

nëse shkoni në shkollë në vend që të punoni, dhe ju në këmbim do të punoni për disa muaj me të, 

sipas sa ka shpenzuar kompania. Nëse e zgjidh kontratën, do të duhet të kthesh investimin. 

“Weiterbildungsvertrag”-u ynë funksionon edhe në këtë mënyrë, ne do të paguajmë (zakonisht midis 

4000 € dhe 6000 €) për të gjitha shpenzimet, të cilat do të jenë të shkruara në kontratë, dhe ju do të 

duhet të punoni tek ne për 24 muaj (nëse jemi duke shpenzuar më pak se 2000 € do të jetë vetëm 12 

muaj). Gjatë këtyre 24 muajve nuk do të na ktheni asgjë, do të merrni 100% të rrogës suaj. Pas 24 

muajsh nuk do të na keni më borxh. Nëse e zgjidh kontratën para kësaj date, duhet të kthesh atë që 

kemi shpenzuar, sipas asaj se sa kohë keni punuar tek ne (nëse keni punuar 1 vit, atëherë na keni 

borxh vetëm gjysmën e parave); për çdo muaj marrëdhënie pune me ne pas regjistrimit, “borxhi” do 

të bëhet 1/24 më i vogël. Nëse agjencia federale e punës (Bundes Arbeitsagentur), përmes një 

“Bildgutschein” do të na kthejë paratë, atëherë nuk do të na keni borxh në asnjë moment! 

 

5. Mund T'ju Duhet Të Mësoni Gjermanisht Përpara Se Të Vini Këtu… 

- Kur keni nevojë për një certifikatë gjermane: nëse nuk vini nga një vend i BE-së ose nga Norvegjia, 

Lihtenshtajni ose Zvicra, atëherë do t'ju duhet një certifikatë e gjuhës gjermane për t'ju dhënë një 

vizë, si pjesë e kërkesave. Niveli i certifikatës gjermane vendoset sipas profesionit tuaj, nëse dëshironi 

të jeni infermiere në Gjermani, niveli juaj duhet të jetë B2.  

- Çfarë lloj certifikate?: Jo të gjitha certifikatat gjermane pranohen. Niveli B2 duhet të jetë sipas 

standardit GER (Gemeinsame Europäischen Rahmen), por certifikata duhet të jetë një nga grupi i 

shkollës së gjuhës ALTE si Telc, Goethe Institut ose ÖSD. Asnjë certifikatë tjetër gjermane nuk do të 

pranohet.  



- Si mund t'ju ndihmojmë: do t'ju japim nga ne në Medizin Mobil një kurs gjermanisht falas nga 0 në 

B2, në mënyrë që të jeni gati dhe të trajnoheni për të kaluar testin tuaj të gjermanishtes B2. Këshillë: 

në disa vende shkolla nuk kërkon që ju të kaloni çdo test të nivelit të vetëm, ju mund të bëni një test 

"Stufungstest" një test të nivelit paraprak dhe më pas të shkoni në nivelin B2 të gjermanishtes. Kursi 

ynë gjerman do të jetë në formën e mëposhtme: Niveli A1 do të studiohet vetë me librin tonë 

gjermanisht/anglisht dhe një lidhje me një mbështetje audio/video. Nga niveli A2 do të keni një 

mësues gjermanisht online dhe një grup të vogël kolegësh me të cilët do të trajnoheni deri në nivelin 

B2. Testi duhet të bëhet nga ju në vendin tuaj, ne nuk lejohemi të mbulojmë koston e testit, pasi ne 

jemi një kompani gjermane dhe nuk mund të operojmë jashtë Gjermanisë. 

 

6. Këshilltarë Të Jashtëm Dhe Neutral. 

- Mund të merrni në çdo kohë para ose pas qëndrimit tuaj në Gjermani dhe këshilla të pavarura të 

jashtme të cilat nuk vijnë nga punëdhënësi juaj, duke qenë neutral dhe objektiv. Në Gjermani ka 

shumë organe që mund t'ju ndihmojnë në këtë kuptim. Fatkeqësisht, diçka e gabuar mund të ndodhë 

gjithmonë, edhe në rast se ju mund të mendoni se diçka nuk është respektuar me të drejtat tuaja si 

person, kulturën, diversitetin, mendimet tuaja politike ose nëse mendoni se mund të jeni sulmuar, 

ngacmuar seksualisht ose diskriminuar, mund të dëshironi të dëgjohet dhe këshillohet nga një burim 

tjetër. Kontrolloni §7 për të marrë të gjitha lidhjet që ju nevojiten. 

- IQNetzwerk është një program shtetëror i krijuar për të ndihmuar integrimin dhe kualifikimin e 

punonjësve të huaj. Ata ndihmojnë dhe këshillojnë për çështje si regjistrimi, viza, etj. Faqja e tyre e 

internetit është në gjermanisht dhe në anglisht.  

- Arbeit und Leben është i specializuar në këshillimin dhe ndihmën për të huajt për t'u integruar në 

Gjermani, ata mund të menaxhojnë kurse gjermane në bashkëpunim me zyrën e imigracionit dhe 

madje mund t'ju ndihmojnë në rast konfliktesh me punëdhënësin tuaj. - Handbook Germany është 

një platformë gjithëpërfshirëse me video shpjeguese që ju ndihmojnë me të gjitha temat që mund 

t'ju nevojiten si një i huaj që jeton jashtë vendit, si sigurimi shëndetësor, gjetja e një strehimi, etj. 

 

7. Lidhjet dhe Dokumentet 

 

- Studioni si infermiere: 

 https://www.pflegestudium.de/weiterbildungen-uebersicht/ 

https://www.der-

weiterbildungsratgeber.de/weiterbildungsratgeber/de/home/home_node.html 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=aou

mQbQD-tfrXpoNJqOcpW 

- Gjendja e tregut gjerman të punës: 

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-

Angebote/Berufe-auf-einen- 

https://www.pflegestudium.de/weiterbildungen-uebersicht/
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https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=aoumQbQD-tfrXpoNJqOcpW
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=aoumQbQD-tfrXpoNJqOcpW
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- Anerkennung (regjistrimi i kualifikimit): 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php# 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/de/interest/finder/profession 

- Detyrat e një infermiereje gjermane: 

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/suchergebnisse/k

urzbeschreibung& 

http://www.kompetenzen-gesundheitsberufe.de/ 

- Organizatat dhe sindikatat profesionale: 

https://deutscher-pflegerat.de/verband/mitgliedsverbaende/ 

https://www.dbfk.de/de/index.php 

https://www.dgf-online.de/ 

https://www.rotkreuzschwestern.de/ueber-uns/fachverband-fuer-professionelle-pflege 

- Të drejtat dhe detyrat: 

https://www.make-it-in-germany.com/de/jobs/arbeitsvertrag 

https://www.faire-integration.de/de/topic/22.arbeitsvertrag.html 

https://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2016/12/FAQ-Arbeitsvertrag-

Checkliste.pdf 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/pflegekraeft 

- Mbrojtja ligjore dhe këshillimi i punëtorëve: 

https://www.arbeitnehmerhilfe.de/arbeitsrecht-einfach-erklaert.html 

- Sigurim shoqeror: 

https://www.make-it-in-germany.com/de/jobs/sozialversicherung/deutsche 

- Procesi i vizave dhe i shpejtë: 

https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/fachkraefteeinwanderungsgesetz 

https://www.bamf.de/DE/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererDrittstaaten/Famili

e/NachzugZuDrittstaat 

- Këshilltarët e jashtëm dhe neutral: 

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-

integration/integration/migrationsberatung/migrationsberatu 

https://www.mbeon.de/home/ 

https://www.faire-integration.de/de/topic/11.beratungsstellen.html 

https://www.netzwerk-iq.de/angebote/arbeitsmarktlexikon/single-

ansicht/migrationsberatung-fuer-erwac 

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-

integration/integration/migrationsberatung/migrationsberatu 

 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/de/interest/finder/profession
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung&
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung&
http://www.kompetenzen-gesundheitsberufe.de/
https://deutscher-pflegerat.de/verband/mitgliedsverbaende/
https://www.dbfk.de/de/index.php
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Shtojca 1 – Lista kontrolluese: 

 

 

Çfarë duhet të bëni:  

 

- Filloni të mësoni gjermanisht, ju mund të përdorni kursin tonë të gjermanishtes §5.3 

ose një kurs gjermanisht që keni zgjedhur ose të dyja. Kursi ynë i gjermanishtes është 

plotësisht pa pagesë, kurse të tjera mund të kenë kosto shtesë, që nuk varen nga Medizin 

Mobil. Ju duhet të arrini një nivel B2 Goethe, Telc ose ÖSD dhe të merrni certifikatën. 

Testi duhet të bëhet në vendin tuaj, ne nuk mund të mbulojmë koston e testit.  

- Renditni dokumentet tuaja: diplomë si infermiere, e dhënë nga shkolla juaj; shënim 

certifikatë, një listë të të gjitha kurseve dhe praktikave që keni bërë gjatë studimit tuaj, 

lista duhet të shkruhet nga shkolla juaj; nëse keni nevojë për një licencë për të punuar si 

infermiere në vendin tuaj, do t'ju duhet gjithashtu një kopje e saj; përvojë pune 

eventuale në formën e letrës referuese të punëdhënësit tuaj të mëparshëm, sa më 

shumë aq më mirë, por ne mund t'i përdorim ato vetëm nëse keni punuar si infermier të 

paktën 5 vitet e fundit; një certifikatë lindjeje dhe një kopje të pasaportës tuaj. Ju duhet 

t'i lini ata të përkthejnë nga një përkthyes i certifikuar dhe të merrni një kopje të 

vërtetuar të dokumenteve origjinale. Më pas, të gjitha duhet të na dërgohen së bashku 

me një përfaqësues në të cilin ju na lejoni të përdorim dokumentet tuaja për të marrë 

vizën dhe regjistrimin tuaj.  

- Merr një pasaportë nëse nuk e ke marrë tashmë!  

- Plotësoni formularin e aplikimit që e gjeni në internet dhe printoni: 

 https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt/ 

Do t'ju duhen 3 kopje!  

- 3 foto pasaporte  

 

Çfarë do të shkojmë për të bërë: 

 

- Pasi të marrim dokumentet tuaja, certifikatën tuaj të gjuhës gjermane dhe 

përfaqësuesin tuaj, ne do të fillojmë punën e shpejtë Visa (beschleunigte Verfahren). 

Regjistrimi edhe pse i pjesshëm do të bëhet nëpërmjet nesh, si dhe miratimi i ofertës 

sonë të punës nga zyra e punës (Bundesagentur für Arbeit).  

- Ne do të hapim një pozicion sigurimi shëndetësor këtu në Gjermani, me datën e fillimit 

në ditën e parë që supozohet të vini në Gjermani. Një letër konfirmimi 

(Versicherungsmitgliedschaft) do të na dërgohet dhe ne do t'jua dërgojmë, e cila do të 

dëshmojë se keni një sigurim një herë në Gjermani.  

- Ne do të duhet t'ju regjistrojmë tashmë në një shkollë për t'u përgatitur për 

Kenntnisprüfung ose për të planifikuar Anpassungslehrgang tuaj dhe për t'ju dërguar një 

kopje të një plani të tillë.  

- Ne do të planifikojmë tashmë akomodimin tuaj dhe do t'ju dërgojmë një vërtetim të tij 

"Wohnungsgeberbestätigung".  

 



Në ditën e takimit në ambasadë, ju lutemi sillni:  

 

- Një kopje e kontratave tuaja të punës (infermiere dhe ndihmës infermiere).  

- Miratimi i ofertës sonë të punës (Vorabzustimmung).  

- Komentet e zyrës Landesamt për regjistrimin tuaj.  

- Plani i shkollës ose praktikat për të marrë regjistrimin tuaj  

- Letra e sigurimit.  

- Formularët e aplikimit.  

- Pasaporta juaj.  

- 3 fotografitë e tua.  

- Dokumentet dhe përkthimet e infermieres suaj (do t'i kishit dërguar tashmë tek ne, 

prandaj është e këshillueshme që të bëni një kopje të dyfishtë të të gjithave!)  

- Dëshmia e akomodimit “Wohnungsgeberbestätigung”. 

 

 Jo të gjitha dokumentet duhet të kërkohen, pasi ne do të kishim aplikuar tashmë për 

vizën dhe regjistrimin tuaj, por më mirë se sa keq, nëse ndonjë dokument mungon, do të 

duhet të prisni për një takim tjetër, prandaj është më mirë të sillni të gjitha dokumente 

me ju!  

 

Për të gjitha pyetjet eventuale, zyra jonë ndërkombëtare e rekrutimit është gjithmonë 

në dispozicion: 

 

Email: pilotto@medizinmobil.com 

WhatsApp: 004917618265943 

 

 

Fjalor: 

- Ausbildung: rruga e studimit për të arritur një kualifikim në Gjermani, për infermierët zgjat 3 vjet.  

- Weiterbildung: një kualifikim shtesë për Ausbildung-un tuaj, i cili ju lejon të merrni më shumë 

përgjegjësi që nuk do t'ju lejoheshin vetëm me kualifikimin tuaj.  

- Fortbildung: një ndryshim në kualifikimin tuaj, i cili do t'ju lejojë të mbuloni një pozicion të caktuar 

në kompaninë tuaj.  

- Shërbimi në shtëpi (Ambulanz): një shërbim infermieror direkt në shtëpinë e pacientëve.  

- Grundpflege: kujdesi për higjienën e trupit, ushqyerjen dhe lëvizjet e pacientëve. Në Gjermani është 

një nga detyrat kryesore të një infermiere.  

- Beruf. Fachverband: një organ profesional i pavarur i jashtëm, i cili mund t'ju ndihmojë të kuptoni 

më mirë rolin tuaj në Gjermani ndaj pacientëve/klientëve, punëdhënësit dhe burokracisë gjermane.  

- Paga Brutto: paga juaj para taksave, sigurimet shëndetësore, pensionet etj. Të gjitha ato zbriten nga 

punëdhënësi juaj dhe pjesa tjetër që do të merrni është paga juaj neto (Bruttogehalt/Nettogehalt).  

- Rentenversicherung: Fondi juaj i pensionit, do të paguhet një përqindje e vogël e pagës suaj brutto, 

në mënyrë që t'ju sigurojë një pension kur të dilni në pension.  

- Krankenversicherung: sigurimi shëndetësor, i cili do t'ju japë një rrogë edhe nëse nuk mund të 

punoni për shkak të sëmundjes.  

mailto:pilotto@medizinmobil.com


- Arbeitslosversicherung: sigurimi që ju lejon të merrni ndihmë dhe para në rast se do të humbisni 

punën tuaj.  

- Vendet e BE-së: 27 vendet që janë pjesë e Bashkimit Evropian.  

- Ballkani Perëndimor: vendet e zonës ballkanike perëndimore të cilat nuk janë pjesë e BE-së 

(Shqipëria, Kosova, Serbia, Bosnja Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia).  

- Vendet e treta: të gjitha vendet që nuk janë në BE ose në traktatin EEA.  

- Fachkräfteeinwanderungsgesetzt §16: është ligji që lejon specialistët nga jashtë, si infermierët, të 

marrin vizë përmes një korsie prioritare, duke përdorur edhe një sistem të shpejtë, në bashkëpunim 

me punëdhënësin.  

- Landesamt: një zyrë shtetërore federale gjermane, e cila, ndër të tjera, është përgjegjëse për 

regjistrimin e kualifikimeve të huaja.  

- Anpassungslehrgang: procesi i regjistrimit përmes të cilit do të plotësohen boshllëqet midis studimit 

tuaj dhe studimit gjerman. Zakonisht përfshin klasa teorike dhe praktika, shumicën e kohës me një 

provim përfundimtar.  

- Kenntnisprüfung: një provim për të marrë regjistrimin e kualifikimit. Eshte gojore dhe praktike, 

pjesa praktike mund te behet drejt e ne vendin e punes.  

- Eignungsprüfung: është testi për të marrë regjistrimin për shtetasin e BE-së, diploma e të cilit është 

dhënë para hyrjes në BE. Është vetëm praktike, zakonisht në vendin e punës.  

- Minijob: një punë në Gjermani me një limit në orët mujore (38) dhe pagën (450 €/muaj). Lejohet si 

një qëndrim i vetëm ose si shtesë në punën normale. Disa viza e lejojnë, disa jo, kontrolloni 

gjithmonë vizën nëse lejohet.  

- Viza: një leje për të lëvizur, jetuar dhe përfundimisht për të punuar në një vend të huaj.  

- Përkthyes/përkthim i certifikuar: një përkthyes që lejohet të përkthejë dhe të vendosë një vulë 

zyrtare shtetërore në dokument, duke garantuar vlefshmërinë dhe besnikërinë e tij ndaj origjinalit.  

- Goethe Institut/Telc/ÖSD: tre shkollat e Grupit ALTE të cilat mund t'ju japin certifikatën e gjuhës 

gjermane që kërkohet për të marrë vizën tuaj. - Beschleunigte Verfahren: një proces i shpejtë i 

vizave, i cili duhet të lejojë përpunimin e aplikimit për vizë në një mënyrë më të shkurtër dhe më të 

lehtë. Ka një kosto prej 411 € dhe duhet të mbulohet nga punëdhënësi, sipas parimit “Punëdhënësi 

paguan”.  

- Wohnungsgeberbestätigung: një deklaratë nga një qiradhënës, që thotë se një person jeton në 

banesën e tij. Kërkohet të jeni të regjistruar në Gjermani dhe shpesh të merrni vizën në ambasadën 

gjermane.  

- Anerkennung: procesi i regjistrimit, i cili lejon që një kualifikim i huaj për punë të jetë i vlefshëm në 

Gjermani.  

- Gemeinsame Europäischen Rahmen (GER): standardi i kërkuar i nivelit të gjuhës, i ndarë në nivele 

A1, A2, B1, B2, C1, C2.  

- Stufungstest: një test vlerësimi i bërë nga një gjuhë në shkollë, për të përcaktuar nivelin tuaj të 

hyrjes në gjermanisht dhe për të vendosur se cilin test/klasë duhet të merrni. 

 


