O Centro Alemão de Cardiologia de Munique no Estado Livre da Baviera — Clínica da Universidade Técnica de Munique —, uma clínica de renome internacional com os mais abrangentes
de cuidados de saúde, oferece com os seus 1.100 colaboradores uma medicina especializada ao mais alto nível.
Tendo em conta a excecional evolução que tivemos, planeamos uma ampliação da nossa oferta e dos nossos serviços especificamente dirigida aos nossos pacientes nacionais e internacionais.
A Direção do Pessoal de Enfermagem procura com a maior brevidade possível para a Clínica de Doenças Cardíacas e Vasculares, a Clínica de Cirurgia Cardiovascular e a Clínica de
Cardiologia Pediátrica e de Cardiopatias Congénitas vários

profissionais de saúde e enfermeiros (m/f)
profissionais de saúde e enfermeiros pediátricos
para trabaharem nas unidades gerais e de cuidados intensivos.

agora mesmo
mais de 80 colegas
portugueses!
Não agência!

Oferecemos:
• Apelativos programas propedêuticos para enfermeiros estrangeiros
• Contratos de trabalho e remuneração em conformidade com
o acordo colectivo de trabalho da administração pública
(incluindo o bónus anual)
• Prémios não incluídos na convenção colectiva e reconhecimento
da experiência profi ssional anterior
• Ofertas de habitação favoráveis e apelativas
• 30 dias de férias (pelo menos)
• Preparação individual por parte de mentores e instrutores práticos

• Oportunidades de formação contínua (p. ex. formação especializada em cuidados intensivos pediátricos, instrução prática)
• Acompanhamento no processo de reconhecimento profissional
• Planos de pensões profissionais/pensão de reforma profissional
• Jobticket (vales de despesas)
• Restaurante para o pessoal
• Infantário no edifício da clínica
• Abrangente oferta de atividades desportivas com mais de 600 eventos
individuais, instalações para desportos aquáticos no lago Starnberger
See, jornadas de saúde, ginástica para a coluna

Se está interessado (a), Visite-nos com os seus documentos e Curriculum Vitae em ...
PORTO

COIMBRA

LISBOA

Hotel Eurostars Oporto
Rua do Mestre Guilherme Camarinha, 212
4200-537 Porto (Metro Hospital S. João)

Tryp Coimbra Hotel
Av. Armando Gonçalves, 20
3000-059 Coimbra

Goethe Institut Portugal (Instituto Alemão)
Campo dos Mártires da Pátria, 37
1169-016 Lisboa

• 16 de Maio de 2017 | Horário: 12:00 à 17:00
• 17 de Maio de 2017 | Horário: 10:00 à 15:00

• 18 de Maio de 2017 | Horário: 13:00 à 18:00

• 23 de Maio de 2017 | Horário: 11:00 à 17:00
• 24 de Maio de 2017 | Horário: 10:00 à 15:00

A vossa pessoa de contacto:
Sr. Schmid, Direção do Depto. de Recrutamento de Pessoal, Nº de telefone +49 (o) 891218-1734
Deutsches Herzzentrum München, Recruiting, Lazarettstraße 36, DE-80636 München, portugal@dhm.mhn.de

