
Poznaj CARENEA!

Poszukiwane profile medyczne

Oddział intensywnej terapii (OIT)

Pielęgniarka chirurgiczna

Pielęgniarka kliniczna (CNS)

Certyfikowana pielęgniarka anestezjologiczna
(CRNA)

Analityk laboratoryjny

Farmaceuta

Opieka długoterminowa

Inny personel medyczny

Rekrutacja i relokacja 
personelu medycznego. 
Program akredytowany przez prywatne 
i publiczne szpitale i kliniki w Szwajcarii

Jesteśmy pierwszą w Polsce  szwajcarską firmą skupiającą się na rekrutacji wykwalifikowanego personelu medycz-
nego na potrzeby naszych klientów, tj. szeroko pojętej szwajcarskiej służby zdrowia Realizujemy unikatowy program 
Academia Carenea akredytowany przez prywatne i publiczne kliniki w Szwajcarii. 

Jako CARENEA łączymy instytucje szwajcarskiej opieki medycznej z potencjalnymi kandydatami z Polski.  
Dzięki nam wykwalifikowani pracownicy medyczni zyskują szanse na awans zawodowy i społeczny oraz bezpiecz-
ną relokację do Szwajcarii -   najlepszego kraju do pracy i życia wg rankingu HSBC Expat Annual League Table 2021. 
(badanie na próbie 20 tys. emigrantów z 46 krajów i regionów). 

Posiadamy własne centra rekrutacji i edukacji na terenie Polski (Warszawa, Kraków i Wrocław), dzięki czemu  
jesteśmy blisko Kandydatów, pomagając im w profesjonalnym przygotowaniu do podjęcia nowej drogi zawodowej  
w Szwajcarii oraz wspierając ich w procesie relokacji. 

CARENEA to wspólne przedsięwzięcie ekspertów z dziedziny ochrony zdrowia, biznesu i zarządzania zasobami 
ludzkimi, aby skutecznie radzić sobie z rosnącym niedoborem wykwalifikowanych pracowników w sektorze szwaj-
carskiej opieki medycznej. 



Dlaczego warto aplikować z Carenea ?

Dołącz do programu CARENEA akredytowanego przez szwajcarskie 
instytucje medyczne i rozpocznij nowy etap kariery zawodowej 
w klinice lub szpitalu w Szwajcarii!

***Warunkiem przystąpienia do programu jest tytuł licencjata lub magistra 
i min. 2 lata udokumentowanego stażu pracy w Polsce. Uwaga! 
Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana! 

Zapraszam do kontaktu!
Maria Jaszcz 
Rekrutacja i wsparcie Kandydatów
+48 789 452 113
maria.jaszcz@carenea.pl

Carenea Polska
 ul. Warszawska 3/7 
 31 – 155 Kraków 
www.carenea.pl

Nasi Kandydaci zawierają umowę o pracę bezpośrednio z klinikami i szpitalami w Szwajcarii i pracują na tych 
samych warunkach co lokalny personel medyczny.

Przed wyjazdem naszym Kandydatom zapewniamy bezpłatne szkolenie językowe, zawodowe i kulturowe pro-
wadzone w 3 centrach rekrutacyjnych w Polsce zakończone uzyskaniem Certyfikatu Akademii Carenea honoro-
wanym przez współpracujące z nami szpitale i kliniki szwajcarskie.

Dla naszych Kandydatów przeprowadzamy proces nostryfikacji dyplomu zawodowego we współpracy ze 
Szwajcarskim Czerwonym Krzyżem.

Wszystkich  Kandydatów przygotowujemy do egzaminu z języka niemieckiego Zertifikat B2 we współpracy ze 
Szkołą Językową Berlitz i pokrywamy jego koszt. 

W Szwajcarii nasi Kandydaci i ich rodziny są objęci opieką Konsultanta ds. Relokacji, który wspiera ich w łagod-
nym starcie w nowe życie: wynajem mieszkania, otwarcie konta w banku, wybór kasy chorych, rejestracja dzieci 
w szkole, itp.

Carenea nie pobiera ŻADNYCH OPŁAT za udział w szkoleniu i rekrutacji. Naszym zleceniodawcą są szwajcarskie 
kliniki i szpitale, dla których prowadzimy tzw. RPO, czyli outsourcing procesów rekrutacji (z ang. Recruitment 
Process Outsourcing).


