Enfermeiros recém licenciados e com experiência para
Hospitais na ALEMANHA: Hamburgo, Wofsburgo,
entre outras cidades

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 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 Alemanha

Necessidade evidente de Recrutamento de Enfermeiros em diversas cidades na

Alemanha, para hospitais públicos, privados e lares.
A AMPLIA Health somente integra Enfermeiros em hospitais públicos e privados de
prestígio, em diversas cidades Alemãs.
Somos parceiros exclusivos da organização alemã Holalemania. Estes colegas contam
com uma larga experiência no recrutamento de Enfermeiros portugueses, sobretudo em
hospitais na cidade de Hamburgo.
NOTA: desde 2017 recrutamos 38 Enfermeiros Portugueses para Hamburgo. MAS, caso
tenha interesse em trabalhar noutra Cidade, também temos parcerias noutras cidades,
como por exemplo Luneburgo, Wofsburgo, Munique, etc.

HAMBURGO e a integração em Hospitais
Hamburgo é a segunda maior cidade da Alemanha e a oitava maior da União Europeia.

Constitui-se enquanto o 13.º estado alemão mais populoso. Há, aproximadamente, 1.7 milhão
habitantes na cidade, enquanto na sua região metropolitana, que inclui partes dos estados
vizinhos da Baixa Saxónia e Schleswig-Holstein, vivem mais de 5 milhões de habitantes.

Hamburgo é uma cidade onde a história se funde com a modernidade e onde as
pessoas detêm uma boa qualidade de vida. O custo de vida é parecido com Portugal,
somente o alojamento é ligeiramente mais caro.
Oportunidade de laborar num prestigiado hospital, onde já existem Enfermeiros portugueses
a trabalhar e no qual há a possibilidade de progredir profissionalmente.
A maior comunidade Portuguesa na Alemanha reside na cidade de Hamburgo! Uma
excelente cidade para viver e trabalhar na Alemanha!

Algumas imagens de HAMBURGO

Algumas imagens de HAMBURGO

Algumas imagens de HAMBURGO

CONDIÇÕES SALARIAIS – PONTOS PRINCIPAIS
 Contrato de trabalho inicial de 1 a 2 anos em regime de full-time para posterior integração
permanente (estabilidade profissional).
 Inicialmente o profissional começa a trabalhar como Enfermeiro em fase de Transição
até obter o reconhecimento do curso (esse processo dura entre 2-4 meses). Nesse
período o enfermeiro recebe um ordenado de 2.353€ bruto/mês (aprox.1.600€ líquidos).

Trata-se da fase em que se adapta ao país, à língua alemã e ao método de trabalho com
a supervisão a tempo inteiro de outros Enfermeiros coordenadores.
 Após reconhecimento do curso aufere um Salário Ilíquido Anual garantido de
36.130€ (12 meses e subsídio de Natal) + horas extra. Salário Ilíquido Mensal Base
de 2.801€ + Subsídio de Natal equivalente a 90% do salário base.
 Salário Mensal Líquido garantido/base de 1.850€ em 12 Meses + acréscimo do
subsídio de Natal (cerca de 1.600€) + horas extra Horário de trabalho de 38,5

horas/semana. Em Novembro recebe cerca de 3.450€ líquidos;

 Dependendo do Hospital, poderá auferir um salário superior ao garantido (pontos
supra), mediante reconhecimento da sua experiência profissional;

CONDIÇÕES SALARIAIS – PONTOS PRINCIPAIS
 Horas extra pagas sempre que exceder este período. Podem ser pagas mensalmente
OU trocadas por dias de folga que é uma opção da maioria dos Enfermeiros,
possibilitando vir a Portugal várias vezes ao ano. Os Enfermeiros têm a possibilidade de
vir a Portugal várias vezes ao ano;
 Comparticipação de 50% do Seguro de Saúde;
 Comparticipação de 50% do valor do Passe de Metro;
 Direito a Férias Pagas (30 dias por Ano trabalhado);
 Possibilidade de Bónus de Transição para a Alemanha (1.040€) no âmbito das medidas da
EURES. A nossa equipa irá submeter a candidatura a este apoio financeiro. Conseguimos
em 2017 e 2018 assegurar este bónus nos Enfermeiros recrutados;

 Apoio em todas as questões legais/administrativas para laborar enquanto Enfermeiro na
Alemanha:

CONDIÇÕES SALARIAIS – PONTOS PRINCIPAIS

 Curso de Alemão pago na íntegra pelo Hospital (efetuado em Portugal, em diversas
cidades);

 Possibilidade de Progressão Profissional dentro do Hospital, com formações/cursos

extra pagos, integralmente, pelo Hospital. Passados 2 a 3 anos o seu salário,
automaticamente, incrementará em média 1.300€ ilíquidos base por ano (mesmo
mantendo as mesmas tarefas). Adicionalmente terá possibilidade de progredir na carreira;
 Pode evoluir em diversas especialidades, melhorando as suas condições de vida e
desafio profissional: Medicina Interna; Urgências; Idoso e Geriatria; Maternidade;
Pediatria; Reabilitação; Cirurgia Vascular e Geral.

Apoio do hospital nas despesas do quotidiano
 Alojamento composto por 1 quarto individual com suite na Residencial do Hospital
OU em alojamento identificado. Com água, luz, gás + internet no quarto = média de
300€ a 400€ Total, mediante o tipo de alojamento (se quarto individual ou apartamento);
 O

hospital

proporciona

refeições

de

qualidade

com

um

valor

simbólico

de,

aproximadamente, 6€ por refeição;

 Após o período inicial de 6 Meses se quiser continuar no quarto individual tem essa opção.
Alternativamente, caso pretenda encontrar um apartamento para si (com amigos,
companheiro/a, etc.) beneficiará do acompanhamento em Hamburgo dos nossos colegas
da Holalemania. Em Hamburgo consegue encontrar um T1 com um valor médio de
700€/mês com todas as despesas pagas; um T3 a cerca de 1100€/mês. Os colegas
procurarão alojamento de acordo com as suas especificações.

Suporte local dos colegas da Holalemania

→ Consultoria gratuita no processo de registo na Ordem dos Enfermeiros da Alemanha;
→ Coordenação da relação entre o Enfermeiro e o hospital (entidade patronal);
→ Contamos com os nossos colegas em questões burocráticas, recomendações de médicos,
bancárias, bem como suporte a nível da sua integração na cidade (p.e., encontrar alojamento);
→ Follow-up da motivação dos Enfermeiros através de 4 reuniões de orientação logo no primeiro
ano, com o objetivo de identificar possíveis problemas de adaptação e evitar eventuais razões de
insatisfação;
→ Apoio da transição com segurança para a “Família”, ou seja, o apoio e aconselhamento a
encontrar emprego para o seu namorado(a), marido/esposa;
→ Numa relação de proximidade, em suma, os colegas tratarão não só no processo do
reconhecimento do curso na ordem, como também na pesquisa de casa, processo de
mudança dos restantes familiares e todas as dúvidas existentes e pedidos de informações
úteis.

MÉTODO – Fases do processo de recrutamento

Passo 1

Passo 2

Reunião inicial (presencial ou Skype) para
conhecimento das motivações dos Enfermeiros,
esclarecimento personalizado da proposta de trabalho
e alinhamento de expectativas.

Reunião via Skype com equipa da Alemanha +
Enfermeiros Portugueses que trabalham no Hospital para
dar uma visão prática da Enfermagem na Alemanha. Dissipar
eventuais dúvidas e reforçar aspetos importantes da
proposta de trabalho.

Passo 3

Planeamento do OPEN DAY em HAMBURGO. Confirmação
do Hospital em que há interesse em conhecer o Enfermeiro.

Passo 4

Contacto no OPEN DAY com Enfermeiros Portugueses que
já trabalham no Hospital + certeza de Contratação do
Hospital.

MÉTODO – Fases do processo de recrutamento

Passo 5

Curso de Alemão GRATUITO até ao nível B2 ministrado em
Portugal. Curso intensivo de 6/7 meses prévio à ida para a
Alemanha (certificação B2). Preparação da Documentação.

Passo 6

Chegada do Enfermeiro à Alemanha no 7º a 8º Mês,
desempenhando a função de Enfermeiro em Transição.
Equivalência do Curso de Enfermagem na Alemanha, mais
propriamente na «Autoridade da saúde e defesa do
consumidor» = Behörde für Gesundheit und
Verbraucherschutz durante cerca de 2 a 4 meses.

Passo 7

Passo 8

Equivalência do curso e registo como Enfermeiro. Apoio na
integração e zelo para o bem-estar do Enfermeiro em
diversos níveis: p.e., procura de casa, procura de escolas
para os filhos, procura de cursos de especialização, etc.
Confirmação do bem-estar e motivação do Enfermeiro. Estão
previstas 4 reuniões de acompanhamento no primeiro ano.
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VANTAGENS do Enfermeiro na Alemanha
I.

País com necessidade de contratação de Enfermeiros. País com bom nível
socioeconómico e fortemente implementado na União Europeia.

II. Integração em Hamburgo, que é uma cidade com uma ótima qualidade de vida e
onde reside a maior comunidade portuguesa na Alemanha.
III. Laboração em Hospitais de Prestígio e com possibilidade de progressão
profissional.
IV. Processo de registo/homologação do curso de Enfermagem na Ordem Alemã célere
(cerca de 4 meses todo o processo) e com pouca “burocracia”.
V. Condições salariais atrativas desde o início, exercendo funções de Enfermeiro (não
inicia como auxiliar).
VI. Apoios do hospital e dos colegas da Holelamania de modo a que o custo de vida
seja compensador face à retribuição económica e valorização profissional.

Exemplos de Hospitais com que a Holalemania labora

http://www.klinikumdo.de/

DIAKOVERE
Henriettenstift Hannover

Exemplo de Hospitais

Exemplo de Hospitais

Contactos divisão Saúde

health@amplia.pt / nursing@amplia.pt / nursing@ampliatalents.com

966 238 618 / 915 876 574 / 220 980 324

Países em que Integramos Enfermeiros

Alemanha
Reino Unido
Arábia Saudita

Suíça
Bélgica

