AMPLIA

ORGANIZAÇÃO MULTINACIONAL FUNDADA EM PORTUGAL, EM 2015,
SOMOS ESPECIALISTAS NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
APLICADO À ÁREA DA SAÚDE. COM EXTENSA EXPERIÊNCIA NACIONAL
E INTERNACIONAL. OPERAMOS COM CONSULTORES LOCAIS NO PAÍS DE
ORIGEM, ESPANHA E ITÁLIA.

TEMOS ESTABELECIDAS DIVERSAS PARCERIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COM ORGANIZAÇÕES DE PRESTÍGIO, QUE NOS PERMITEM SEMPRE
SALVAGUARDAR O MELHOR INTERESSE DOS CANDIDATOS, APRESENTANDO PROPOSTAS DE TRABALHO DE MODO PERSONALIZADO E PROMOVENDO
UMA TRANSIÇÃO SEGURA PARA UM CONTEXTO PROFISSIONAL EM QUE ALCANÇARÁ VALORIZAÇÃO PESSOAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA.
O NOSSO COMPROMISSO É PROCURAR COMPREENDER AS MOTIVAÇÕES DA PESSOA, NO SENTIDO DE ACONSELHARMOS CADA UM SOBRE QUAL O
MELHOR PROJETO PARA O SEU PERFIL.
O NOSSO SERVIÇO DE CONSULTORIA É EXPERIENTE, PROFISSIONAL E GRATUITO PARA OS CANDIDATOS.

RECRUTAMENTO PERSONALIZADO
DE ENFERMEIROS*
PARA A

ALEMANHA

RECRUTAMENTOS
BEM SUCEDIDOS
EM 11 PAÍSES
ESPALHADOS POR
3 CONTINENTES

Em parceiria exclusiva com a
organização alemã Holalemania,
de larga experiência no recrutamento de
enfermeiros portugueses, sobretudo
para hospitais na cidade de Hamburgo.

*Em resposta à necessidade evidente de reforço de proﬁssionais da área em diversas cidades alemãs, quer em hospitais públicos ou privados. A Amplia
apenas integra enfermeiros em hospitais (públicos e privados) de prestígio.
NOTA: desde 2017, recrutámos 62 enfermeiros portugueses para Hamburgo, mas, caso tenha interesse noutro destino, também temos parcerias noutras
cidades, como por exemplo Berlim, Luneburgo, Wofsburgo, Munique, entre outras.

HAMBURGO

Segunda maior cidade da Alemanha e oitava maior da União Europeia. Constitui-se enquanto o 13.º estado alemão mais
populoso. Há aproximadamente 1.7 milhões de habitantes na cidade, enquanto na sua região metropolitana, que inclui
partes dos estados vizinhos da Baixa Saxónia e Schleswig-Holstein, vivem mais de 5 milhões de habitantes.
Hamburgo é uma cidade onde a história se funde com a modernidade e onde as pessoas têm uma alta qualidade de vida.
O custo de vida é semelhante ao que veriﬁcamos em Portugal, veriﬁcando-se apenas um aumento ligeiro no custo da
habitação/alojamento.
Terá a oportunidade de exercer a sua proﬁssão num prestigiado hospital, onde já existem enfermeiros portugueses a
trabalhar e no qual há a possibilidade de progredir proﬁssionalmente.
A maior comunidade Portuguesa na Alemanha reside na cidade de Hamburgo.
Uma excelente cidade para viver e trabalhar na Alemanha!

CONDIÇÕES SALARIAIS PONTOS PRINCIPAIS
. contrato de trabalho inicial de 1 a 2 anos em regime de full-time para posterior integração permanente (estabilidade proﬁssional);
. inicialmente, o proﬁssional começa a trabalhar como enfermeiro em fase de transição até obter o reconhecimento do curso (processo de duração
estimada entre 2 a 4 meses) - nesse período, o enfermeiro recebe um ordenado de €2353 brutos/mês (apx. €1600 líquidos), tratando-se da fase em que
se adapta ao país, à língua alemã e ao método de trabalho com a supervisão a tempo inteiro de outros enfermeiros coordenadores;
. após o reconhecimento do curso, auferirá um salário ilíquido anual garantido de €36.507 (12 meses e Subsídio de Natal) + horas extra - salário
ilíquido mensal base de €2830 + Subsídio de Natal equivalente a 90% do salário base;
. salário líquido mensal de €1880 em 12 meses + pagamento extra de complementos de turnos noturnos + Subsídio de Natal (cerca de €1690,
resultando numa verba que em novembro atingirá cerca de €3570 líquidos) + horas extra;
DEPENDENDO DO HOSPITAL, PODERÁ AUFERIR UM SALÁRIO SUPERIOR AO GARANTIDO (PONTOS SUPRA), MEDIANTE
RECONHECIMENTO DA SUA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL.
Horas extra pagas sempre que exceder as previstas. Podem ser pagas mensalmente ou trocadas por dias de folga, precisamente a opção da maioria dos
enfermeiros, possibilitando várias viagens a Portugal num ano.
OUTROS INCENTIVOS:
comparticipação de 50% do seguro de saúde;
comparticipação de 50% do valor do passe de metro;
direito a férias pagas - até 35 dias por ano trabalhado;
possibilidade de bónus de transição para a Alemanha (€1040) no âmbito das medidas da EURES - nossa equipa irá submeter a candidatura a este apoio
ﬁnanceiro (até ao presente, conseguimos assegurar estes incetivos).
Prestaremos apoio em todas as questões legais/administrativas para exercer a proﬁssão de enfermeiro na Alemanha.
CURSO DE ALEMÃO PAGO NA ÍNTEGRA PELO HOSPITAL (EFETUADO EM PORTUGAL, EM FORMATO PRESENCIAL + ONLINE EM TEMPO REAL)
. Possibilidade de progressão proﬁssional dentro do hospital, com formações/cursos extra pagos integralmente pelo mesmo.
. Possibilidade de evolução em diversas especialidades, melhorando as suas condições de vida e desaﬁo proﬁssional: Medicina Interna; Urgências;
Idoso e Geriatria; Maternidade; Pediatria; Reabilitação; Cirurgia Vascular e Geral.

APOIO DO HOSPITAL NO ALOJAMENTO
E DESPESAS DO QUOTIDIANO
Alojamento composto por um quarto individual com suite na residencial do hospital ou em alojamento identiﬁcado. Com água, luz, gás + internet, a média
do custo mensal rondará os €300/€400 no total, mediante o tipo de alojamento (se quarto individual ou apartamento);
O hospital proporciona refeições de qualidade com um valor simbólico (apx. €6 por refeição).
Após o período inicial de 6 meses, se quiser continuar no quarto individual tem essa opção. Alternativamente, caso pretenda encontrar um apartamento para
si (com amigos, companheiro/a, etc.), beneﬁciará do acompanhamento em Hamburgo dos nossos colegas da Holalemania. Em Hamburgo, é possível
encontrar um T1 por um valor médio de €700/mês, com todas as despesas pagas; um T3 rondará os €1100/mês. A equipa local procurará alojamento
de acordo com as suas especiﬁcações.

SUPORTE LOCAL
- consultoria gratuita no processo de registo na Ordem dos Enfermeiros da Alemanha;
- coordenação da relação entre o enfermeiro e o hospital (entidade patronal);
- contamos com os nossos colegas em questões burocráticas, recomendações de médicos, bancárias, bem como suporte a nível
da sua integração na cidade (p.e., encontrar alojamento);
- follow-up da motivação dos enfermeiros através de 4 reuniões de orientação logo no primeiro ano, com o objetivo de
identificar possíveis problemas de adaptação e evitar eventuais razões de insatisfação;
- apoio na transição com segurança para a família, ou seja, o apoio e aconselhamento a encontrar emprego para o seu
namorado(a), marido/esposa;
- numa relação de proximidade, em suma, os colegas tratarão não só no processo do reconhecimento do curso na ordem, como
também na pesquisa de casa, processo de mudança dos restantes familiares e todas as dúvidas existentes e pedidos de
informações úteis.

PASSOS
1
2
3
4
5

Reunião inicial (presencial ou Skype) para conhecimento das motivações dos enfermeiros, esclarecimento personalizado da proposta de trabalho e
alinhamento de expectativas.
Reunião via Skype com equipa da Alemanha e enfermeiros portugueses que trabalham no hospital de destino para proporcionar uma visão prática
da Enfermagem na Alemanha. Dissipar eventuais dúvidas e reforçar aspetos importantes da proposta de trabalho.
Planeamento do Open Day em Hamburgo. Conﬁrmação do hospital em que há interesse em conhecer o enfermeiro.
Contacto no Open Day com enfermeiros portugueses que já trabalham no hospital - certeza de contratação do hospital.
Curso de alemão gratuito até ao nível B2, ministrado em Portugal - curso intensivo de 6/7 meses imediatamente anterior à ida para a Alemanha
(certiﬁcação B2). Preparação da documentação.

Chegada do enfermeiro à Alemanha no 7º ou 8º mês, desempenhando a função de Enfermeiro em Transição.
Equivalência do curso de enfermagem na Alemanha, mais propriamente na
Autoridade da Saúde e Defesa do Consumidor - Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (cerca de 2 a 4 meses).

Equivalência do curso e registo como Enfermeiro. Apoio na integração e zelo para o bem-estar do enfermeiro em
diversos níveis, p.e.: procura de casa, procura de escolas para os ﬁlhos, procura de cursos de especialização, etc

Conﬁrmação do bem-estar e motivação do enfermeiro. Estão previstas 4 reuniões de acompanhamento no primeiro ano.

RESUMO DAS VANTAGENS:
. país com necessidade de contratação de enfermeiros e com bom nível socioeconómico e fortemente implementado na União Europeia;
. integração em Hamburgo, uma cidade com uma ótima qualidade de vida e onde reside a maior comunidade portuguesa na Alemanha;
. trabalho em hospitais de prestígio e com possibilidade de progressão proﬁssional;
. Processo célere de registo/homologação do curso de Enfermagem na Ordem alemã (cerca de 4 meses) e com pouca “burocracia”;
. condições salariais atrativas desde o início, exercendo funções de Enfermeiro (não inicia como auxiliar);
. apoios do hospital e dos colegas da Holelamania, de modo a que o custo de vida seja compensador face à retribuição económica e valorização proﬁssional.
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CONTACTOS
nursing@amplia.pt ou nursing@ampliatalents.com
+351 919 549 852 ou +351 910 745 021
___________________________________________________________________
CONHEÇA-NOS MELHOR EM

www.ampliatalents.com
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