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Neue Perspektiven
für Ihren Beruf –
Új szakmai lehetőségek
az Ön számára.
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Sie können sich vorstellen,
in Deutschland zu arbeiten?
El tudja képzelni, hogy
Németországban dolgozik?

Ihr Spezialist für Arbeit im Gesundheitswesen
Als spezialisierter Personalvermittler im Gesundheitswesen und im Sozialbereich suchen wir laufend qualifizierte Fachkräfte, die sich eine berufliche
Perspektive in Deutschland vorstellen können.
Auf unserer Website www.droeber.com erfahren Sie mehr über eine
Bewerbung und Sie können unabhängig davon Ihr Profil, Ihren Wunsch/
Wünsche des Arbeitsortes und Fachgebiet in einen Bewerber-Pool einstellen.
Sobald eine passende Stelle von unseren Auftraggebern angefragt wird,
nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf.
Zusatzangebote für einen guten Start
Damit Sie sich von Anfang an gut in Deutschland zurecht finden, bieten wir
für unsere Bewerberinnen und Bewerber auch diverse Schulungen an: von
Sprachkursen, über fachliche Trainings bis hin zu interkulturellen Seminaren.
So können Sie die Startbasis für Ihre neue Arbeit in Deutschland optimieren.
Wir sprechen Ihre Sprache
Bewerbungsgespräche in Ihrem Land werden von uns mit unseren einheimischen Kooperationspartnern durchgeführt, sodass Sie alle Fragen
zweifelsfrei klären können.

Az Ön szakértője az egészségügyi foglalkozások terén
Egészségügyi foglalkozásokra és szociális munkákra specializálódott
munkaerő-közvetítőként folyamatosan keresünk képesített
szakembereket, akik el tudják képzelni és látnak perspektívát benne,
hogy Németországban dolgozzanak.
www.droeber.com honlapunkon többet megtudhat róla, hogyan
jelentkezhet, valamint ettől függetlenül megadhatja szakmai profilját,
kívánságát/kívánságait a munkahelyre vonatkozóan egy álláskereső
lapon. Mihelyt egyik megbízónk egy Ön számára megfelelő állást
kínál, felvesszük a kapcsolatot Önnel.
További ajánlataink a jó induláshoz
Annak érdekében, hogy már kezdettől fogva kellőképpen megtalálja
a helyét Németországban, női és férfi pályázóink számára különféle
képzéseket is kínálunk: nyelvtanfolyamoktól kezdve, szakmai
felkészítésen át az interkulturális szemináriumokig. Így optimális
kezdeti feltételeket tud teremteni új munkatevékenységéhez
Németországban.
Mi beszéljük az Ön nyelvét
Az Ön hazájában folytatott felvételi interjúkat egy ottani az
együttműködésben résztvevő partnerünk intézi, így Ön minden
kérdésére választ kap kétséget kizáróan.
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Wir freuen uns
auf Ihr Interesse –
Előre is örülünk
érdeklődésének!

Wolfgang Dröber
Vogelsangstr. 44
D-71126 Gäufelden-Öschelbronn

Wolfgang Lichtblau
Eberlestr. 3
D-86157 Augsburg

Telefon: +49 (0)70 32 – 91 01 79
E-Mail: Droeber@Droeber.com

Telefon: +49 (0) 8 21 – 44 96 079
E-Mail: Lichtblau@Droeber.com

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:

Kérjük, küldje jelentkezését az alábbi címre:
HU.Kontakt@Droeber.com
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