Como funciona o recrutamento da ZAV?
A ZAV é um órgão de mediação internacional acoplado ao ministério do trabalho alemão
(Bundesagentur für Arbeit) e é responsável:







pela organização dos eventos de recrutamentos (pessoalmente ou virtualmente),
pela organização da seleção dos candidatos,
pela organização das entrevistas,
pela entrega dos documentos no órgão de reconhecimento,
pelo aconselhamento de temas burocráticos, entre outros referentes ao reconhecimento
ou reunião familiar;
e acompanhar o candidato desde o primeiro contato até a chegada na Alemanha.

Tudo de forma gratuita, tanto para o candidato quando para o empregador.

Diferente de algumas empresas, através da ZAV o empregador participa da seleção de
enfermeiros/as desde o início. Assim o/a candidato/a tem a oportunidade de assinar um contrato
diretamente com o empregador, mantendo contato com ele desde os primeiros momentos.
A escolha do candidato é encargo do empregador e depois do resultado da entrevista, a ZAV dará
todas as instruções de quais os documentos necessários para se apresentar no órgão de
reconhecimento.
O empregador pode decidir trazer o/a candidato/a para a Alemanha com o nível B1 ou o B2 do
alemão realizado em uma instituição escolhida e paga por ele. Se o curso será online ou
presencial poderemos somente informar depois que o recrutamento já se iniciou, mas em ambos
os casos os cursos serão em tempo integral exigindo assim a máxima dedicação.
Por este motivo os nossos empregadores geralmente pagam uma bolsa de cerca de 300€ por
mês para que o/a candidato/a possa se dedicar somente ao estudo da língua.
Independente do nível de Alemão a ser atingido, ao chegar na Alemanha o/a candidato/a terá um
vínculo empregatício durante o reconhecimendo do diploma recebendo um salário. Depois do
reconhecimento o contrato será ajustado com a nova remuneração salarial e passa a ser por
tempo indeterminado.
O tempo de reconhecimento só poderá ser informado depois que todos os documentos forem
avalidados pelo órgão de reconhecimento. Mas pela nossa experiência geralmente pode demorar
entre 3-10 meses. Veja o vídeo informativo no webiste para mais informações.

O que os nossos empregadores oferecem
A ZAV busca uma colocação justa de enfermeiros/as no mercado de trabalho Alemão e os nossos
empregadores oferecem gratuitamente os seguintes benefícios:


O primeiro vôo para a Alemanha;



Curso de Alemão até o nível B1 ou B2 (entre aprox. 7 – 12 meses) em tempo integral;



Pagamento do processo de reconhecimento;



Normalmente pagamento mensal de uma bolsa até o fim do curso;



Tradução juramentada dos documentos;



Organização de uma acomodação durante o reconhecimento na Alemanha;



Apoio de integração na Alemanha através de tutores;



Caso necessário, curso de preparação para a prova do reconhecimento;

Além do mais o time da ZAV irá acompanhar o/a candidato/a durante todo o processo em sua
língua materna.

Documentos para depois da entrevista
Assim que você for aceito/a na entrevista, prepare os seguintes documentos para que possamos
agilizar seu processo:
1. Carteira de idadentidade OU passaporte
2. Certidão de nascimento
3. Certidão de casamento (somente para aqueles que mudaram o nome)
4. Diploma do Bacharel de Enfermagem (confeccionado)
5. Certificado do ensino médio
6. Carteira do coren
7. Histórico do escolar do Bacharel de Enfermagem com diferenças explícitas entre cargas
teóricas e práticas.
8. Para aqueles que possuem Residência, histórico escolar da mesma maneira que do Bacharel
9. Declaração de trabalhos anteriores, com informações sobre local de trabalho, período de início
e fim, atividades realizadas, cargo exercido e horas semanais.
____________
Gostou? Então siga as instruções de inscrição e aguardamos você!
O time da ZAV

