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

SUÍÇA

RECRUTAMENTOS
BEM SUCEDIDOS
EM 11 PAÍSES
ESPALHADOS POR
3 CONTINENTES

Propostas* em hospitais públicos, privados,
clínicas de reabilitação e lares em diversas
cidades suíças (Zurique, Berna, entre outras).

*PARA ENFERMEIROS RECÉM-LICENCIADOS OU COM EXPERIÊNCIA, DETENTORES DE NÍVEL B2 DE ALEMÃO OU COM MOTIVAÇÃO EM OBTER
CERTIFICAÇÃO NESTA LÍNGUA.

R E Q U I S I T O S
PARA EXERCER A PROFISSÃO DE
ENFERMEIRO NO CANTÃO ALEMÃO DA

. curso de Enfermagem concluído em Universidade da União Europeia ou com equivalência na União Europeia;
. nacionalidade europeia ou extracomunitária;
. recém-licenciado ou com experiência proﬁssional após a graduação;
. certificado de domínio da língua alemã (Goethe ou TELC), nível B2.

CONDIÇÕES SALARIAIS PONTOS PRINCIPAIS
. Contrato de trabalho full-time permanent (estabilidade proﬁssional).
. O salário varia em função dos anos de experiência e do seu conhecimento ou domínio da língua alemã.
. Salário ilíquido anual igual ou superior a CHF 70.000 (franco suíço), dependendo do nível de alemão e experiência proﬁssional
(enfermeiros com experiência superior a 5 anos, bom nível de alemão e/ou especialistas auferem um salário médio entre
CHF 85.000 a CHF 100.000).
. Salário mensal (x13 salários) após impostos - líquido - igual ou superior a CHF 5100 (considerando um salário ilíquido de
CHF 70.000/ano).
. Direito a gozo de férias (média de 27 dias).
. Apoio local, nomeadamente na procura de alojamento.

A NOSSA EQUIPA LOCAL PRESTARÁ CONSULTORIA NO PROCESSO DE REGISTO NA ORDEM DOS ENFERMEIROS
LOCAL - A CRUZ VERMELHA SUÍÇA.
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Reunião inicial (presencial ou Skype) personalizada com consultores da Amplia. Apresentação da proposta de trabalho, salientando
os pontos principais da mesma e planeamento das etapas seguintes.
Curso de alemão: apesar de não ser gratuito, temos parcerias em Portugal com escolas de alemão que lhe proporcionarão fazer o
curso até ao nível B2 com qualidade e com facilidade de pagamento.
Se já possui ou atingiu o nível B1, apresentaremos a sua candidatura aos nossos parceiros na Suíça. Prepararemos todo o processo
e aconselharemos hospitais, lares ou clínicas interessadas em contratá-lo.
Entrevista com o hospital e proposta de trabalho. Após o nível B2 concluído, inicia o período de trabalho. Passados aproximadamente
2 meses, terá a equivalência do curso de Enfermagem e exercerá, portanto, funções de Enfermeiro. Disporá de apoio e acompanhamento
na procura de alojamento e obtenção de informações importantes (plano de integração).

EQUIVALÊNCIA DO CURSO
1º PASSO: obter o certiﬁcado nível B2 de alemão (escola Goethe ou TELC). Sem conhecimentos de alemão e sem o certiﬁcado a atestar,
não terá a equivalência do curso de Enfermagem na Cruz Vermelha Suíça (entidade reguladora/certiﬁcadora).
2º PASSO: fazer o registo pessoal (“precheck”) na plataforma - www.precheck.ch/account/login -, onde deve inserir os seus dados
pessoais e anexar os seguintes documentos:
.documento de identiﬁcação civil (nacional);
. cópia da licenciatura;
A Cruz Vermelha Suíça fará uma primeira análise gratuita (geralmente dentro de 15 dias) e de seguida responder-lhe-á que documentação
adicional deve anexar e como proceder.
3º PASSO: pagamento e registo. Depois de no processo “precheck” a Cruz Vermelha conﬁrmar que os documentos estão corretos, deverá
proceder ao pagamento do seu registo na ordem no valor total de CHF 730. Só com este pagamento se conﬁrma o registo no NAREG, que
constitui o registo nacional dos proﬁssionais de saúde na Suíça. Adicionalmente, deve anexar ao processo:
. o certiﬁcado de nível B2 de alemão;
. certiﬁcado de “Good Standing” (solicitado na Ordem - tem validade de 3 meses).
NOTA: a documentação tem de ser traduzida e autenticada por um tradutor oﬁcial que pertença ao registo suíço de tradutores
(temos parcerias). A documentação deve ser traduzida para francês, alemão ou italiano. Os documentos devem ser os originais.

PARA ALÉM DOS DOCUMENTOS PARA A EQUIVALÊNCIA DO CURSO NA CRUZ VERMELHA SUÍÇA, DEVE PREPARAR OS SEGUINTES
DOCUMENTOS PARA A SUA CANDIDATURA:
. currículo em alemão;
. referências profissionais (traduzidas para alemão) de antigos empregadores ou professor da universidade;
. carta de motivação (explicando os motivos porque quer trabalhar na Suíça; expor as suas características
pessoais e competências pessoais que irão trazer vantagens ao empregador).
Com estes documentos conseguimos procurar a melhor proposta de trabalho para si, de modo personalizado.

h t t p s : // w w w. i c a l c u l a t o r. i n f o / s w i t z e r l a n d . h t m l

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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