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Oferta de cooperare Valebunt - VAkademie
Valebunt – este o companie germana cu o experienta de peste 15 ani, specializata in
sustinerea firmelor mijlocii din domeniile de - marketing, eficiență / IT, structura, calitate si
siguranta.
Valebunt va ofera cel mai nou proiect social: Contractul de munca dintre angajator si angajat
se bazeaza, in viziunea noastra, pe pricipiul „win-win” (ambele parti sa aiba castig).
In Germania lipsesc aprox. 30.000 de persoane specializate în branşa de îngrijire. Valebunt
caută personal de îngrijire în toată lumea. Prin contactele noastre din România dorim în
primul rând să ajutăm persoanele cu pregatirea profesionala si experienta corespunzatoare din
această ţară să-şi găsească locul de muncă visat în Germania. Din experienţă putem afirma că
românii şi româncele se adaptează repede aici, deoarece socul cultural nu e asa de mare.
Se intermediază numai personal de îngrijire din Romania?
Nu, bineînţeles că aici se pot angaja germani sau din alte ţări. Pentru cetatenii germani şi cei
din U.E. avem, de asemenea, procedee standardizate. Pentru solicitanţi străini clarificăm în
fiecare caz în parte fezabilitatea şi cel mai bun procedeu.
Din acest motiv am decis sa propunem institutiei dumneavoastre urmatorul proiect de
colaborare:
Valebunt ofera un curs de limba germana gratuit toturor persoanelor interesate de oferta
noastra. Pe dumneavoastra va rugam respectuos sa ne oferiti spatiul adecvat si sustinere la
crearea acestui curs.
Pentru a putea incepe cursul de limba germana cautam persoane care detin deja o diploma
de asistent medical (obtinuta dupa 2007) sau urmeaza sa obtina o astfel de diploma si care
isi doresc sa se angajeze ulterior in Germania prin intermediul nostru.
Avantaje pentru institutia dumneavoastra in urma cooperarii cu noi:
- scoala dumneavoastra va fi cu un pas inaintea celorlalte scoli, deoarecea absolventii
dumneavoastra au sanse reale de angajare;
- cursul de germana este gratuit pentru persoanele care accepta o cooperare cu noi;

- profesorul/a de limba germana este platit/a de noi;
- noi sustinem persoanele interesate la recunoasterea calificarii profesionale in Germania;
- oferim persoanelor interesate un post de asistent medical in Germania (cu un salariu lunar de
2550 €, în functie de calificare si de competenta lingvistica, 30 zile de concediu pe an,
asigurare sociala si de sanatate pentru toata familia (in cazul in care e casatorit, sau are copii
in intretinere), atmosfera placuta de lucru);
- participantii la curs pot sustine examenul de limba germana in incinta institutiei;
Daca oferta noastra v-a trezit interesul si daca doriti sa obtineti mai multe informatii
referitoare la conditiile de desfasurare a proiectului, ne puteti contacta la urmatoarele numere
de telefon:
Telefon – 0371784111 (limba romana doar prin programare stabilita anterior prin E-mail)
Telefon- 00496131464010
sau trimite-ti un E-Mail la urmatoarea adresa: info@valebunt.de
In speranta unei colaborari viitoare asteptam raspunsul dumneavoastra si va uram toate cele
bune!
Cu respect
Echipa Valebunt.

P.S. : Exemplu “Anunt de angajare”
CAUTAM ASISTENTI MEDICALI PENTRU INSTITUTII DE INGRIJIRE SENIORI –
SALARIUL LUNAR: 2550 € BRUT – FARA COMISION
Valebunt recruteaza personal pentru institutiile de ingrijire seniori din Germania.
Candidatii acceptati sunt angajati direct de catre aceste institutii. Prin urmare nu se percepe
niciun fel de comision.
Clientul nostru ofera:
+ Salariu lunar de 2550 € (în functie de calificare si de competenta inlimba germana)
+ 6 luni perioada de proba (salariu in timpul perioadei de proba e ca. 2300 €)
+ 30 zile de concediu pe an
+ Indemnizatii suplimentare (ex. spor de noapte, etc.)
+ Masa si cazare in primele 3 luni intr-o locuinta separata de institutie
+ Bonus de Craciun (salariul 13)
+ Premiu banesc in ianuarie pentru fiecare angajat
+ Prima jumatate de salariu poate fi primita in avans
+ Asigurare sociala si de sanatate pentru toata familia (pentru cei casatoriti sau cu copii in
intretinere)
+ Atmosfera placuta de lucru
Conditii pentru candidati:
+ Diploma de asistent medical recunoscuta in Europa (obtinuta dupa 2007)
+ Cunostinte de limba germana nivel B2 (Avansat sau Independent)
Responsabilitatile dumneavoastra sunt:
+ Supravegherea si ingrijirea persoanelor in varsta
+ Asistenta la nevoile de zi cu zi
+ Motivarea varstnicilor pentru o preocupare
+ Ingrijirea igienica si sarcini medicale
Daca sunteti interesati, va rugam sa aplicati pe pagina noastra de web WWW.ANGAJARIGERMANIA.RO sau ne puteti trimite CV-ul dvs. la adresa de e-mail:

ANGAJARI@VALEBUNT.DE Pe site-ul nostru puteti obtine, de asemenea, mai multe
informatii utile.
Inregistrarea este gratuita si fara obligatii.
Va puteti inregistra chiar daca (inca) nu aveti toate calificarile cerute, dar sunteti interesati de
locuri de munca de acest gen. Vom face tot posibilul sa va prezentam in cel mai scurt timp
oferte interesante pentru dvs.
Pentru mai multe informatii ne puteti contacta la adresa de e-mail
ANGAJARI@VALEBUNT.DE
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