Enfermeiros para Hospitais, Clínicas e Lares na
SUÍÇA – cantão Alemão.

Propostas em:
- HOSPITAIS Públicos e Privados, Clínicas de
Reabilitação e Lares em diversas cidades na Suíça
(p.e., Zurich, Bern, etc.).

Para Enfermeiros Recém Licenciados ou com
Experiência com NÍVEL B2 de ALEMÃO OU com
Motivação em certificar-se nesta língua.

A AMPLIA Health (o nosso conceito)

A AMPLIA Health é uma empresa Multinacional com intervenção em Portugal, Itália e

Espanha e dedica-se ao recrutamento personalizado de profissionais na área da Saúde –
Técnicos de Saúde, Fisioterapeutas, Enfermeiros, Dentistas e Médicos Especialistas.
Em projetos de carreira internacionais, detemos parcerias com organizações de prestígio nos

países de integração, que possibilitam projetos profissionais sólidos, aliando a estabilidade
profissional a condições salariais motivantes.

RECRUTAMENTO

PERSONALIZADO:

encontrar

o

projeto

profissional

para

cada

Enfermeiro! Mais do que simplesmente “encaminhar” para as vagas existentes, aprofundamos
as motivações do Enfermeiro, a sua experiência e aconselhamos (num processo conjunto)
qual o melhor projeto profissional.

A necessidade da integração de Enfermeiros na Suíça

Necessidade evidente de Recrutamento de Enfermeiros em diversas cidades no cantão
Alemão da Suíça, nomeadamente em hospitais públicos, privados, clínicas de
reabilitação e lares. A AMPLIA Health possui propostas de trabalho em diversas cidades
na Suíça.

Procuramos a melhor proposta para si, em função da experiência profissional e do seu
nível linguístico de alemão.
Conseguimos integrar Enfermeiros em Hospitais na Suíça quando:
- Possui Curso Concluído em Universidade da União Europeia ou Fora da União
Europeia;
- Possui conhecimentos de Alemão nível B2.

CONDIÇÕES SALARIAIS – pontos principais

• Contrato de trabalho “Full-Time permanent contract” (estabilidade profissional).

• O Salário varia em função dos anos de experiência e do seu conhecimento ou domínio da
língua alemã.
• O Salário Mensal Ilíquido varia entre 5.000chf (franco suíço) a 9.000chf x 13 salários.

• Os salários acima de 6.000chf costumam ser oferecidos aos Enfermeiros com
experiência superior a 2 anos (preferencialmente contexto hospitalar) e com um bom
nível de Alemão (para além do certificado B2). Formações adicionais são um bónus.

• 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 Suíça (a Cruz Vermelha Suíça).

Fases do processo de recrutamento
Passo 1

Reunião inicial (presencial ou Skype) personalizada
com Consultores da AMPLIA Health. Apresentação da
proposta de trabalho, salientar os pontos principais da
mesma e planeamento das etapas seguintes.

Passo 2

Curso de Alemão: apesar de NÃO SER GRATUITO temos
parcerias com Escolas de Alemão que lhe proporcionaram
fazer o curso até ao Nível B2 com qualidade e com facilidade
de pagamento.

Passo 3

Se já possui ou atingiu o Nível B1 apresentaremos aos
nossos parceiros da Suíça. Prepararemos a sua candidatura
e aconselharemos Hospitais interessados em contratá-lo.

Passo 4

Entrevista com o Hospital e Proposta de Trabalho. Após o
Nível B2 concluído inicia o período de laboração. Passado,
aproximadamente, 3 meses tem equivalência do curso de
Enfermagem e labora, portanto, enquanto Enfermeiro.
Apoio e acompanhamento na procura de alojamento e
informações importantes. Plano de integração.

EQUIVALÊNCIA DO CURSO NA CRUZ VERMELHA SUÍÇA

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 https://www.precheck.ch/account/login

Deve inserir os seus dados pessoais e anexar os documentos:
- Documento de Identificação 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.

EQUIVALÊNCIA DO CURSO NA CRUZ VERMELHA SUÍÇA

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 730chf.
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:
- Certificado Nível B2 de Alemão;

- Certificado de Good Standing (solicitado na ordem, tem duração de 3 meses)

NOTA: a documentação tem de ser traduzida e autenticada por um tradutor oficial que pertence ao
registo Suíço de tradutores ou deve tratar da tradução diretamente na Embaixada Suíça.
A documentação deve ser traduzida para Francês, Alemão ou Italiano. Os documentos devem ser os
originais.

DOCUMENTOS PARA CANDIDATURA

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 (explicar 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.

Contactos divisão Saúde

nursing@amplia.pt / nursing@ampliatalents.com
966 238 618 / 220 980 324

Países em que já Integramos Enfermeiros

Alemanha
Reino Unido
Bélgica
Suíça
Arábia Saudita & Médio Oriente

