
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ UNTERNEHMENSGRUPPE NEUMUELLER ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΤΑΙ ΠΟΛΛΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Engineering Recruiting ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ: 
Για νοσοκομεία και κλινικές στην Γερμανία Νοσηλεύτριες/ Νοσηλευτές με ειδικοτητα Χειρουργείου

Ζητούνται Νοσηλεύτριες/ Νοσηλευτές για Γερμανία

Προσφέρονται:
▪ Πολύ καλές συνθήκες εργασίας
▪ Ελκυστική αμοιβή βάση γερμανικης νομοθεσία
▪ Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα σύμφωνα με την γερμανική νομοθεσία
▪ Πλήρη απασχόληση
▪ Προετοιμασία και εκμάθηση της γερμανικής  γλώσσας στην Αθηνα για το επίπεδο Β2

ΟΙ υποψήφιοι  πρέπει να έχουν τα εξής  χαρακτηριστικά:
▪ Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ
▪ Πτυχίο γερμανικών, επιπέδου τουλάχιστον Β1 ή διάθεση και ετοιμότητα να μάθουν την γερμανική 
   γλώσσα
▪ Επαγγελματική εμπειρία ως νοσηλευτής-νοσηλεύτρια(απαραιτητη)
▪ Οργανωτικό ταλέντο, αξιοπιστία, ευελιξία και συνείδηση ευθύνης
▪ Ετοιμότητα νοσηλευτικής  φροντίδας  για ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται τεχνητή αναπνοή με 
   μηχάνημα Τομέας Αρμοδιοτήτων
▪ Νοσηλευτικη Χειρουργείου
▪ Εντατική  παρακολούθηση και Περίθαλψη

Εάν διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ξυπνήσαμε το ενδιαφέρον σας, παρακαλουμε 
να αποστειλετε το Βιογραφικο σας Σημειωμα +  Πτυχιο+ αναλυτικη Βαθμολογία στην ηλεκτρονικη 
διευθυνση sa@neumueller.org.

Θα χαρουμε να λάβουμε το Βιογραφικό σας Σημειωμα, η εταιρια θα σας στηριξει κατα την διαρκεια τις 
αναγνωρισεις του ελληνικου Πτυχιου στις Γερμανικες αρχες,οπως επισης για την αρχη του ξεκινηματος 
στην επαγγελματικη σας σταδιοδρομία θα σας παρεχει διαμονη.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αποκλειστικά στη γερμανική ή αγγλική 
γλώσσα. 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να καλέσετε στο 0049 911 5806690.

NEUMÜLLER Unternehmensgruppe
Neumeyerstraße 46, D-90411 Nürnberg

Tel.: +49 911 / 580 669-0, Fax: +49 911 / 580 669-5

kontakt@neumueller.org,  www.neumueller.org



Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ UNTERNEHMENSGRUPPE NEUMUELLER ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΤΑΙ ΠΟΛΛΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Engineering Recruiting ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ: 
Για νοσοκομεία και κλινικές στην Γερμανία (κρατίδιο Βαυαρίας)  Νοσηλεύτριες/ Νοσηλευτές.

Ζητούνται Νοσηλεύτριες/ Νοσηλευτές  για  Γερμανία

Προσφέρονται:
▪ Πολύ καλές συνθήκες εργασίας
▪ Ελκυστική αμοιβή βάση γερμανικης νομοθεσίας
▪ Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα σύμφωνα με την γερμανική νομοθεσία
▪ Πλήρη απασχόληση
▪ Προετοιμασία και εκμάθηση της γερμανικής  γλώσσας στην Αθηνα για το επίπεδο Β2

ΟΙ υποψήφιοι  πρέπει να έχουν τα εξής  χαρακτηριστικά:
▪ Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ
▪ Πτυχίο γερμανικών, επιπέδου τουλάχιστον Β1 ή διάθεση και ετοιμότητα να μάθουν την γερμανική 
   γλώσσα
▪ Επαγγελματική εμπειρία ως νοσηλευτής-νοσηλεύτρια( οχι ομως απαραιτητη)
▪ Οργανωτικό ταλέντο, αξιοπιστία, ευελιξία και συνείδηση ευθύνης
▪ Ετοιμότητα νοσηλευτικής  φροντίδας  για ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται τεχνητή αναπνοή με μηχάνημα
               Τομέας Αρμοδιοτήτων
▪ Ολες η ειδικότητες τις Νοσηλευτικης
▪ Εντατική  παρακολούθηση και Περίθαλψη

Εάν διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ξυπνήσαμε το ενδιαφέρον σας, παρακαλουμε 
να αποστειλετε το Βιογραφικο σας Σημειωμα +  Πτυχιο+ αναλυτικη Βαθμολογία στην ηλεκτρονικη 
διευθυνση sa@neumueller.org.

Θα χαρουμε να λάβουμε το Βιογραφικό σας Σημειωμα, η εταιρια θα σας στηριξει κατα την διαρκεια τις 
αναγνωρισεις του ελληνικου Πτυχιου στις Γερμανικες αρχες,οπως επισης για την αρχη του ξεκινηματος 
στην επαγγελματικη σας σταδιοδρομία θα σας παρεχει διαμονη.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αποκλειστικά στη γερμανική ή αγγλική 
γλώσσα. 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να καλέσετε στο 0049 911 5806690.

NEUMÜLLER Unternehmensgruppe
Neumeyerstraße 46, D-90411 Nürnberg

Tel.: +49 911 / 580 669-0, Fax: +49 911 / 580 669-5

kontakt@neumueller.org,  www.neumueller.org



Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ UNTERNEHMENSGRUPPE NEUMUELLER ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΤΑΙ ΠΟΛΛΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Engineering Recruiting ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ: 
Για λογαριασμο Πελάτη τις στην Γερμανία (κρατίδιο Βαβαρίας) Νοσηλεύτριες/ Νοσηλευτές για 
παιδιατρικη κλινικη

Ζητούνται Νοσηλεύτριες/ Νοσηλευτές  για  Γερμανία

Προσφέρονται:
▪ Πολύ καλές συνθήκες εργασίας
▪ Ελκυστική αμοιβή, παραπάνω του βασικού γερμανικού μισθού
▪ Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα σύμφωνα με την γερμανική νομοθεσία
▪ Πλήρη απασχόληση
▪ Μεχρι 30ημέρες άδειας
▪ Δυνατότητες εξελιξης 
▪ Απασχοληση σε μια επαγγελματικη ομαδα
▪ Προετοιμασία και εκμάθηση της γερμανικής  γλώσσας στην Αθηνα για το επίπεδο Β2

ΟΙ υποψήφιοι  πρέπει να έχουν τα εξής  χαρακτηριστικά:
▪ Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ
▪ Πτυχίο γερμανικών, επιπέδου τουλάχιστον Β1 ή διάθεση και ετοιμότητα να μάθουν την γερμανική 
   γλώσσα
▪ Επαγγελματική εμπειρία σε παιδιατρικη κλινική
▪ Οργανωτικό ταλέντο, αξιοπιστία, ευελιξία και συνείδηση ευθύνης
▪ Ετοιμότητα νοσηλευτικής  φροντίδας  για ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται τεχνητή αναπνοή με μηχάνημα
▪ Γνώση Βασικης και ειδικης περιθαλψης για Βρέφοι και παιδιά
▪ Γνωση Ψυχολογικης στήριξης για τους μικρους ασθενείς και συγγενείς τους

Εάν διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ξυπνήσαμε το ενδιαφέρον σας, παρακαλουμε 
να αποστειλετε το Βιογραφικο σας Σημειωμα +  Πτυχιο+ αναλυτικη Βαθμολογία στην ηλεκτρονικη 
διευθυνση sa@neumueller.org.

Θα χαρουμε να λάβουμε το Βιογραφικό σας Σημειωμα, η εταιρια θα σας στηριξει κατα την διαρκεια τις 
αναγνωρισεις του ελληνικου Πτυχιου στις Γερμανικες αρχες,οπως επισης για την αρχη του ξεκινηματος 
στην επαγγελματικη σας σταδιοδρομία θα σας παρεχει διαμονη.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αποκλειστικά στη γερμανική ή αγγλική 
γλώσσα. 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να καλέσετε στο 0049 911 5806690.

NEUMÜLLER Unternehmensgruppe
Neumeyerstraße 46, D-90411 Nürnberg

Tel.: +49 911 / 580 669-0, Fax: +49 911 / 580 669-5

kontakt@neumueller.org,  www.neumueller.org



Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ UNTERNEHMENSGRUPPE NEUMUELLER ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΤΑΙ ΠΟΛΛΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Engineering Recruiting ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ: 
Για νοσοκομεία και κλινικές στην Γερμανία Νοσηλεύτριες/ Νοσηλευτές με ειδικοτητα Χειρουργείου

Ζητούνται Μαίες για Μεγαλο Νοσοκομειο τις Γερμανιας

Προσφέρονται:
▪ Πολύ καλές συνθήκες εργασίας
▪ Ελκυστική αμοιβή, παραπάνω του βασικού γερμανικού μισθού
▪ Άδειες, πριμοδότηση και πλεονεκτήματα σύμφωνα με την γερμανική νομοθεσία
▪ Πλήρη απασχόληση
▪ Μεχρι 30ημέρες άδειας
▪ Δυνατότητες εξελιξης 
▪ Απασχοληση σε μια επαγγελματικη ομαδα
▪ Προετοιμασία και εκμάθηση της γερμανικής  γλώσσας στην Αθηνα για το επίπεδο Β2

ΟΙ υποψήφιοι  πρέπει να έχουν τα εξής  χαρακτηριστικά:
▪ Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ
▪ Πτυχίο γερμανικών, επιπέδου τουλάχιστον Β1 ή διάθεση και ετοιμότητα να μάθουν την γερμανική 
   γλώσσα
▪ Επαγγελματική εμπειρία σε παιδιατρικη κλινική
▪ Οργανωτικό ταλέντο, αξιοπιστία, ευελιξία και συνείδηση ευθύνης
▪ Ετοιμότητα νοσηλευτικής  φροντίδας  για ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται τεχνητή αναπνοή με μηχάνημα
▪ Γνώση Βασικης και ειδικης περιθαλψης για Βρέφοι και παιδιά
▪ Γνωση Ψυχολογικης στήριξης για τους μικρους ασθενείς και συγγενείς τους

Εάν διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ξυπνήσαμε το ενδιαφέρον σας, παρακαλουμε 
να αποστειλετε το Βιογραφικο σας Σημειωμα +  Πτυχιο+ αναλυτικη Βαθμολογία στην ηλεκτρονικη 
διευθυνση sa@neumueller.org.

Θα χαρουμε να λάβουμε το Βιογραφικό σας Σημειωμα, η εταιρια θα σας στηριξει κατα την διαρκεια τις 
αναγνωρισεις του ελληνικου Πτυχιου στις Γερμανικες αρχες,οπως επισης για την αρχη του ξεκινηματος 
στην επαγγελματικη σας σταδιοδρομία θα σας παρεχει διαμονη.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αποκλειστικά στη γερμανική ή αγγλική 
γλώσσα. 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να καλέσετε στο 0049 911 5806690.

NEUMÜLLER Unternehmensgruppe
Neumeyerstraße 46, D-90411 Nürnberg

Tel.: +49 911 / 580 669-0, Fax: +49 911 / 580 669-5

kontakt@neumueller.org,  www.neumueller.org


