ΚΑΡΙΕΡΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Λίγα λόγια για μας
Είμαστε καινοτόμα εταιρεία με ειδίκευση στην
μεσολάβηση για την εξεύρεση αλλοδαπού ειδικευμένου
προσωπικού στους τομείς της ιατρικής και των
κοινωνικών υπηρεσιών (νοσηλευτικό προσωπικό για
νοσοκομεία και ιδρύματα χρόνιων παθήσεων, ιατροί,
βοηθοί κοινωνικής παιδαγωγικής, παιδαγωγοί).
Η αυτοαντίληψή μας βασίζεται στο ευρωπαϊκό ιδεώδες.
Συνδέουμε επιχειρήσεις με ανθρώπους από την Ευρώπη
για αμοιβαίο όφελος.

ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ:

Αναζητούμε σε όλη την Γερμανία μια θέση εργασίας
που ανταποκρίνεται στο προφίλ σας.
Εάν ζητάτε μόνιμη πρόσληψη, είμαστε ο σωστός
αρμόδιος.
Στην Laaos η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή για σας.
Η υπηρεσία είναι δωρεάν για σας ως υποψήφιος.

Δίνουμε, σε ειδικευμένο προσωπικό απ’ όλη την
Ευρώπη, την ευκαιρία να δημιουργήσουν επιτυχημένο
επαγγελματικό μέλλον σε καινούργιο περιβάλλον.

Προσφέρουμε:
• Μακροχρόνια εμπειρία στην μεσολάβηση, επιλογή
και ανάπτυξη προσωπικού
• Ατομική εξυπηρέτηση και παροχή συμβουλών
• Ευελιξία, δημιουργικότητα και καινοτόμος διάθεση
• Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ:
• Μείωση εξόδων κατά το στάδιο προσαρμογής
• Μείωση φορτίου για το τμήμα διαχείρισης προσωπικού
σας
• Σταθερότητα της ομάδας σας
• Ικανοποιημένοι συνεργάτες
• Ικανοποιημένοι ασθενείς και κάτοικοι
• Ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς σας
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ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

Η Laaos φροντίζει για τα σημαντικά
στο θέμα της αλλαγής Χωρας:
◉

Υποστήριξη κατά την εύρεση στέγασης για
τους πρώτους 6 μήνες

ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ:

ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ:

Σας προσφέρουμε καινούργιες προσωπικές προκλήσεις
και δυνατότητες καριέρας στην γερμανική αγορά
εργασίας. Ως υποψήφιος μπορείτε να απολαύσετε
ποικίλα και ενδιαφέροντα πεδία εργασίας που σας
παρέχουν κοινωνική ασφάλεια και πολλές
επαγγελματικές προοπτικές.
Αναζητούμε σε όλη την Γερμανία για θέση εργασίας που
ανταποκρίνεται στο προφίλ σας. Εάν ζητάτε μόνιμη
πρόσληψη, είμαστε ο σωστός αρμόδιος.
Στην Laaos η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή για σας.

Στρατολογούμε ειδικούς και επαγγελματίες από την
Ευρώπη για τους τομείς της υγείας και παιδαγωγικής
ανάλογα με τις ανάγκες σας. Είμαστε ο πρώτος και ικανός
αρμόδιος για να βρίσκουμε εξειδικευμένο προσωπικό για
την επιχείρησή σας. Εσείς κερδίζετε από τα δίκτυα μας σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Σε συνεργασία με σας καθορίζουμε τις απαιτήσεις για τους
υποψήφιους και τα κριτήρια επιλογής, και αναλαμβάνουμε
για σας όλη την διαδικασία στρατολόγησης.

Η υπηρεσία είναι δωρεάν για σας ως υποψήφιος.
◉

Υποστήριξη για αναζήτηση κατοικίας όταν χρειαστεί

◉

Δήλωση στο δημοτολόγιο

◉

Δήλωση στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης
όταν το επιθυμούν

◉

◉

◉

Ενημέρωση για παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία,
σχολεία και πανεπιστήμια στην εκάστοτε πόλη

◉

Ενημέρωση για τις δημόσιες τοπικές συγκοινωνίες

◉

Παράδοση ενημερωτικών φυλλαδίων:

✓ Για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Γερμανία

και τις αρμόδιες υπηρεσίες
✓ Αρχές, αρμοδιότητες και αρμόδιοι υπάλληλοι
✓ Συστήματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατάρτιση στην Γερμανία

◉

Ειδικευμένους νοσηλευτές (νοσοκομεία / ιδρύματα χρόνιων
παθήσεων)

◉

Ειδικούς για λειτουργικά τμήματα (Χειρουργείο,
Αναισθησιολογικό, ΜΕΘ κλπ.)

◉

Ιατρούς, Παιδαγωγούς, βοηθούς κοινωνικής παιδαγωγικής

Σας προσφέρουμε:
◉

◉

Υποστήριξη και συνοδεία κατά όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας πρόσληψης
Έλεγχος του βιογραφικού σημειώματός σας
και προετοιμασία για την συνέντευξη με τον
εργοδότη

Υποστήριξη για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
Ενημέρωση για τις σημαντικές ασφάλειες, όπως
ασφάλιση ιδιωτικής αστικής ευθύνης, ασφάλεια
οχήματος κλπ.

Εσείς αναζητάτε:

◉

Υποστήριξη κατά την διοργάνωση εκμάθησης της
γερμανικής γλώσσας στην πατρίδα και στην Γερμανία

◉

Υποστήριξη κατά την διοργάνωση του ταξιδιού στην
Γερμανία

◉

Συνοδεία στην συνέντευξη με τον εργοδότη,
ενδεχομένως παρακολούθηση ως ακροατής

◉

Πληροφορίες για γερμανικές πόλεις και την ζωή στην
Γερμανία

Οι παροχές μας για σας:
Σας υποστηρίζουμε στοχευμένα κατά την στελέχωση κενών
θέσεων και το στάδιο ένταξης. Φροντίζουμε για τα
επαγγελματικά και γλωσσικά προσόντα των υποψηφίων
και σας συνοδεύουμε στοχευμένα τους πρώτους 6 μήνες.
Φροντίζουμε για τη διαδικασία απόκτηση της άδειας
άσκησης επαγγέλματος και διεκπεραιώνουμε τα
σημαντικότερα θέματα της μετακόμισης. Δηλαδή:
◉

Ενεργή αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων

◉

Μελέτη και προεπιλογή των δικαιολογητικών των
υποψηφίων

◉

Προεπιλογή των υποψηφίων στην πατρίδα τους

◉

Υποστήριξη κατά την απόκτηση της άδειας άσκησης
επαγγέλματος

◉

Παρουσίαση των υποψηφίων μέσω κατατοπιστικών
εκθέσεων / υπηρεσίες μετάφρασης

◉

Υπηρεσίες μετακόμισης

◉

Διοργάνωση εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας στην
πατρίδα τους έως το επίπεδο B1

◉

Υπηρεσίες μετακόμισης, υποστήριξη κατά την αναζήτηση
δωματίου ή κατοικίας

◉

Υποστήριξη κατά την ένταξη στην ομάδα μέσω
παρακολούθησης

Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία!
Προκειμένου να σας παρουσιάσουμε επιτυχώς στους
πελάτες μας, χρειαζόμαστε το προφίλ σας ως πρώτο
βήμα για επιτυχή επαγγελματική ένταξη.

