O hospital Asklepios Altona está a recrutar
Enfermeiros para cuidados gerais e intensivos

O Asklepios Altona é um hospital com aproximadamente 630 camas, 19
especialidades clínicas à disposição e o maior serviço de urgência de
Hamburgo. Neste hospital são prestados cuidados de saúde de excelência
assegurados por um grupo internacional de profissionais proveniente de 40 países,
onde o espirito de equipa é palavra de ordem.
Sobre o hospital:
•

Asklepios Altona está localizado no oeste de Hamburgo junto ao rio Elba

•

São tratados anualmente cerca de 94000 pacientes

•

Emprega mais de 1550 trabalhadores, entre os quais 850 em Enfermagem

•

Pertence ao grupo Asklepios com um total de 140 instalações de cuidados
de saúde dispersas por toda a Alemanha

•

Possui um vasto espetro de competências interdisciplinares e centros
especializados desde cirurgia, cuidados intensivos, cardiologia,
pneumologia, medicina interna, neurologia, ortopedia, oncologia, entre
outras.

•

Oferece uma variedade de formações, incluindo cursos de apoio linguístico,
bem como programas desportivos e de bem-estar aos trabalhadores

O que esperar do hospital?
•

Curso de alemão financiado até ao nível B2 e realizado em Portugal
(necessário para o reconhecimento da qualificação na Alemanha)

•

Serviço atribuído consoante preferência e disponibilidade

•

Contrato a tempo indeterminado com a possibilidade de obter um contrato
permanente (2 anos) antes do término do prazo

https://linktr.ee/holalemania.de

•

Remuneração mensal de EUR 2830 (bruto) em cuidados gerais e de
EUR 3000 (bruto) em serviço de urgência/ cuidados intensivos

•

Subsídio do 13º mês e para turnos noturnos, fins de semana e feriados

•

30 dias de férias por ano

•

38,5 horas de trabalho semanal por turnos

•

Planeamento de turnos com 1 a 2 meses de antecedência

•

Alojamento inicial garantido entre EUR 200 e 330, perto do hospital

•

Progressão contínua e carreira profissional

•

Mentores e chefes de serviço para garantir uma integração bem-sucedida

...e tudo isto na cidade de Hamburgo!

A importância de Hamburgo na Alemanha é indiscutível. Hamburgo é uma cidade
de recordes com o segundo maior porto da Europa, o terceiro maior centro
mundial de aviação e o maior centro ferroviário do norte da Europa. É uma cidade
fascinante, com uma vida noturna interminável e uma atmosfera nórdica bem
presente. Simplesmente de tirar o fôlego!

Para conhecer melhor esta oportunidade:
m.vargas@holalemania.de | d.santos@holalemania.de
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