
CS SELECT – ПОСЛЕДНИЧЕСКА ФИРМА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЕРМАНИЯ СЪС 
СЕДАЛИЩЕ ИСПАНИЯ  

НАБИРА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И ПРЕДЛАГА 

КУРС ПО НЕМСКИ БЕЗПЛАТНО + ГАРАНТИРАНА РАБОТА В НЕМСКИ БОЛНИЦИ 

 

Ако имате медицинска диплома, придобита във Вашата страна, смятате че сте 
компетентен професионалист и искате да се изправите пред ново лично и 
професионално предизвикателство в Германия за продължителен период от време, то 
Вие сте попаднали на правилната фирма.  

В никоя друга болница, освен в нашата Клиника за възстановяване, не се създава по-
интензивна и компетентна връзка с пациента, което се дължи на специалните грижи, 
които полагаме. При много болести оздравяването става видимо през периода на 
рехабилитация. В същото време Възстановяването позволява работа на смени и гъвкави 
почивки. 

Фирмата има 49 филиала в цяла Германия и повече от 9 000 служители, което я прави 
една от най-важните болнични вериги в Германия. 

Търси да назначи в най-скоро време дипломирани медицински сестри на пълно 
работно време. 

За да бъде призната Вашата диплома в Германия е необходим и Ви предлагаме 

Курс по немски език и практика 

в нашия учебен център в Бад Петерщал (Баден-Вюртемберг) и в една от нашите болници. 

 

Какво очакваме от Вас? 

- Валидна диплома за медицинска сестра 

- Познания по немски език на ниво А2 

- Интерес към немската култура  и немския език 

- Географска гъвкавост 

- Дружелюбна персона 

- Умения за работа в екип 

- Мотивация и отдаденост 

 



Какво може Вие да очаквате от нашата програма за езиково обучение?  

- Подготовка за изпит В2 „Telc Pflege” в продължение на 11 седмици 

- Компетентно обучение 

- Безплатни дидактически материали (Учебници, учебни тетрадки и материали за курса) 

- Ежеседмични практически упражнения в медицинска среда 

- Практика в болницата, в която кандидатът ще бъде нает, след успешно завършване на 
курса 

- В края на курса се провежда изпит В1/В2 Pflege TELC (The European Language Certificates). 
 
 
 
Къде ще живеете? 
 

- Ще бъдете настанен/а безплатно в споделено жилище (с още няколко участника от 
курса), което ще бъде напълно обзаведено 

- През цялото време на провеждането на курса, кандидатите ще получават подкрепа от  
най-близката ни съседна клиника, като по този начин ще придобият представа за нашата 
група. 

- WIFI на разположение, безплатно 

 

Какво още предлагаме? 

- 200 € месечно заплащане за лични разходи по време на престоя 

- Заплащаме от части разходите по пътуването 

 

За контакти: 

Вивиан Костадинова 

Тел.: 0034 688 352 124 

И-мейл: kostadinova@cs-select.eu 


