
 
Маючи понад 170 медичних установ у 14 федеральних землях, Asklepios є одним з найбільших 
приватних операторів клінік в Німеччині. Суть нашої корпоративної філософії: нам недостатньо, 
якщо наші пацієнти стають здоровими – ми бажаємо, щоб вони залишалися здоровими. Ми 
бачимо себе партнером, який супроваджує людей протягом усього їхнього життя. 
 
Ми є лікарнею базової та стандартної медичної допомоги на 306 ліжок і, з близько 500 
співробітниками, лікуємо щороку 12 000 стаціонарних пацієнтів. Наша сучасно обладнана 
клініка має 11 спеціалізованих відділень з найсучаснішим хірургічним обладнанням, як то 
лабораторія катетеризації серця та хірургічні роботи DaVinci. 
 
Місто Пазевальк розташоване на південному сході району Передня Померанія-Грайфсвальд, до 
якого можна дістатися приблизно за 30 хвилин від Щецина та приблизно за 1 годину від 
Берліна. У Пазевальк проживає близько 12 000 жителів, та ще 60 000 в безпосередній 
примісцевій зоні. 
 
Ми раді найняти в нашу клініку претендентів з наступних професій в галузі охорони здоров'я: 
 

Посада Завдання Вимоги Ми предоставляємо 

Лікар (ж/ч/і)   Успішно 
завершена 
освіта в 
гуманній 
медицині  

 Знання 
німецької мови 
на рівні B2 

 Догляд за 
пацієнтами з 
задоволенням 

 Готовність 
працювати 
міждисципліна
рно в 
мультипрофесі
йній команді 

 Надійність і 
високе почуття 
відповідальнос
ті 

 Сильна 
гнучкість, 
вміння 
працювати в 
команді і 
готовність до 

 Повний або 
неповний робочий 
день 

 Структурована 
подальша освіта 

 Відмінне технічне 
оснащення 

 Дружнє та 
колегіальне робоче 
середовище 

 Винагорода за 
колективним 
тарифним 
договором 

 Додаткові 
соціальні льготи, 
такі як пенсійна 
система компанії 

 Активне 
просування у 
широкій сфері 
подальшої освіти 
та навчання 

 Можливість 
догляду за 
дитиною в 
партнерському 



нових завдань 
 Висока 

стійкість і 
здатність не 
згубитися 
навіть у 
стресових 
ситуаціях 

дитячому садку 
 Підтримка в 

пошуку житла або 
житла на 
перехідний період 

 Освіта на лікарів-
фахівців 

 Підтримка в 
формальністях на 
місці, отримання 
професійної 
ліцензії або 
апробації і т.д. 

Помічники 
медсестер 
(ж/ч/і) 
 
Акушерки 
(ж/ч/і) 

 
Медичні 
помічники 
(ж/ч/і) 
 
Асистент 
медико-
технічної 
радіології 
(ж/ч/і) 

 Належний 
догляд за 
пацієнтами під 
час 
діагностичних 
заходів з 
урахуванням 
індивідуальних 
потреб 

 Належне 
піклування та 
догляд за 
необхідними 
матеріалами, 
інструментами 
та обладнанням 
для проведення 
досліджень і 
медичних 
втручань згідно 
з гігієнічними та 
економічними 
аспектами 

 Експертна та 
відповідна 
ситуаціям 
допомога під 
час досліджень 
пацієнтів або 
асистування під 
час медичних 
втручань 

 Професійне 
знання у 
використанні 
медичних 
засобів, 

 Закінчена 
освіта 
медсестрою 

 Знання 
німецької мови 
на рівні B2 

 Професійна 
компетентніст, 
відданість 
справі, висока 
гнучкість та 
особиста 
відданість 

 Зацікавленість 
у 
відповідальнос
ті, допомога у 
формуванні 
різноманітного 
спектру 
завдань 

 Надійність і 
почуття 
відповідальнос
ті 

 Добрі 
комп'ютерні 
навики 

 Цікавий і 
різноманітний 
спектр завдань 

 Якщо навичок 
німецької мови ще 
недостатньо: курс 
німецької мови  

 Можливість 
самостійної, 
самовідвовідальної 
роботи 

 Допомога з 
формальностями на 
місці, наприклад, 
отримання 
професійного 
дозволу тощо.  

 Можливості 
навчання 

 Приваблива 
винагорода за 
нашим внутрішнім 
тарифом 

 Пенсійна система 
компанії 

 Підтримка в пошуку 
житла або житла на 
перехідний період 



включаючи 
догляд та 
моніторинг їх 
функціональност
і 

 Належне та 
професійне 
поводження з 
системою 
документації 

Помічники 
медсестер (в 
області 
догляду за 
здоров'ям та 
за хворими) 

 Належний 
догляд за 
пацієнтами під 
час 
діагностичних 
заходів з 
урахуванням 
індивідуальних 
потреб 

 Належне 
піклування та 
догляд за 
необхідними 
матеріалами, 
інструментами 
та обладнанням 
для проведення 
досліджень і 
медичних 
втручань згідно 
з гігієнічними та 
економічними 
аспектами 

 Експертна та 
відповідна 
ситуаціям 
допомога під 
час досліджень 
пацієнтів або 
асистування під 
час медичних 
втручань 

 Професійне 
знання у 
використанні 
медичних 
засобів, 
включаючи 
догляд та 
моніторинг їх 
функціональност
і 

 Закінчена освіта 
як помічників 
медсестер в 
області догляду 
за здоров'ям та 
за хворими 

 Знання 
німецької мови 
на рівні B2 

 Професійна 
компетентніст, 
відданість 
справі, висока 
гнучкість та 
особиста 
відданість 

 Зацікавленість у 
відповідальност, 
допомога у 
формуванні 
різноманітного 
спектру завдань 

 Надійність і 
почуття 
відповідальності 

 Добрі 
комп'ютерні 
навики 

 

 Цікавий і 
різноманітний 
спектр завдань 

 Якщо навичок 
німецької мови ще 
недостатньо: курс 
німецької мови  

 Можливість 
самостійної, 
самовідвовідальної 
роботи 

 Допомога з 
формальностями на 
місці, наприклад, 
отримання 
професійного 
дозволу тощо.  

 Можливості 
навчання 

 Приваблива 
винагорода за 
нашим внутрішнім 
тарифом 

 Пенсійна система 
компанії 

 Підтримка в пошуку 
житла або житла на 
перехідний період 



 Належне та 
професійне 
поводження з 
системою 
документації 
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