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z doświadczeniem w pracy w szpitalu 

Szpital Uniwersytecki w Zurychu, Szwajcaria

Umowa o pracę ze szpitalem

Wynagrodzenie od 6000 - 8 500 CHF brutto (plus dodatki)

Niewymagana znajomość języka niemieckiego, kurs Berlitz w ofercie

Nostryfikacja dyplomu

Opieka relokacyjna i wsparcie konsultanta Carenea

O placówce

Szpital Uniwersytecki w Zurychu (USZ) cieszy się międzynarodową renomą z uwagi na znaczące osiągnięcia w dziedzinie 
medycyny uniwersyteckiej, pielęgniarstwa, badań naukowych i nauczania. Rocznie obsługuje blisko 42 000 pacjentów 
stacjonarnych i ponad 600 000 ambulatoryjnych. Skupia ponad 40 klinik i instytutów mieszczących się w dwóch 
lokalizacjach: USZ Campus i USZ Airport. Jako jeden z największych pracodawców w Zurychu, USZ oferuje swoim 
pracownikom fantastyczne możliwości zawodowe. Stawia na różnorodność, innowacyjność oraz rozwój i edukację. Obecnie 
zatrudnia ok 8500 osób z 87 krajów w 120 różnych zawodach. Wszystkich łączy jeden cel: dobro pacjentów. Szpital 
Uniwersytecki w Zurychu jest partnerem Carenea Polska i zaprasza polskich specjalistów do pracy w swoich zespołach.

O Carenea

Jesteśmy pierwszą w Polsce szwajcarską firmą prowadzącą rekrutację i relokację pracowników medycznych na zlecenie klinik i 

szpitali w Szwajcarii. Dzięki nam wykwalifikowany personel medyczny zyskuje szansę na awans zawodowy i bezpieczną relokację 

do Szwajcarii – najlepszego kraju do życia i pracy wg wielu rankingów. Realizujemy unikatowy program Academia Carenea, 

akredytowany przez naszych partnerów, prywatne i publiczne kliniki w Szwajcarii. W ramach Akademii Carenea gwarantujemy 

nostryfikację dyplomu oraz przygotowanie językowe i kulturowe do życia w Szwajcarii. Dodatkowo zapewniamy opiekę 

relokacyjną zarówno w Polsce, jak i na miejscu w Szwajcarii. 

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

• wykształcenie pielęgniarskie – minimum licencjat

• doświadczenie w pracy w szpitalu na różnych oddziałach - mile 

widziane

Zakres zadań

• świadczenie profesjonalnej opieki pielęgniarskiej zorientowanej na 

pacjenta 

• planowanie i realizacja procesu opieki w systemie pracy zmianowej

• realizacja świadczeń pielęgniarskich w referencyjnym modelu

• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i 

multidyscyplinarnym

• odpowiedzialność za jakość opieki, atmosferę pracy i realizację 

celów oddziałowych

Dodatkowe umiejętności i wiedza

• gotowość do podjęcia nauki języka niemieckiego (Academia CARENEA)

• wysoki poziom zaangażowania i świadomości jakości opieki nad pacjentem

• odpowiedzialność za proces opieki i realizacji profesjonalnej opieki 

zorientowanej na pacjenta

• odporność na szybko zmieniające się sytuacje i akceptacja zmiany jako 

wyzwania

• umiejętność współpracy inter- i multidyscyplinarnej

• wysoko rozwinięte kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz 

współpracy zespołowej

Oferujemy

• wynagrodzenie od 6000 CHF brutto
• umowę o pracę bezpośrednio ze Szpitalem Uniwersyteckim w 

Zurychu
• nostryfikację dyplomu w Szwajcarii
• bezpłatny kurs języka niemieckiego do poziomu B2
• autorski program Academia CARENEA, przygotowujący do 

pracy i życia  w Szwajcarii
• pracę w tandemie z doświadczoną pielęgniarką/pielęgniarzem 

w czasie okresu wdrożenia (6 miesięcy)
• opiekę i pomoc konsultanta CARENEA w  procesie relokacji do 

Szwajcarii
• liczne szkolenia realizowane przez pracodawcę 

Dlaczego warto dołączyć do programu Carenea?

• Nasi Kandydaci pracują na tych samych warunkach co lokalny personel medyczny
• Mają zapewnioną nostryfikację dyplomu przez Szwajcarski Czerwony Krzyż
• Przed wyjazdem uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu językowym i kulturowym 
• Wszystkich Kandydatów przygotowujemy do egzaminu z języka niemieckiego Zertifikat B2 we 

współpracy ze szkołą językową Berlitz oraz pokrywamy jego koszt
• W Szwajcarii nasi Kandydaci i ich rodziny są objęci opieką konsultanta ds. relokacji 
• Carenea nie pobiera od Kandydatów  ŻADNYCH OPŁAT za udział w rekrutacji i szkoleniu


