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Kantonsspital Aarau, Szwajcaria

Umowa o pracę

5500-6500 CHF brutto + dodatki

Bez znajomości języka, oferowany kurs Berlitz

Nostryfikacja dyplomu

Opieka relokacyjna

O placówce
Kantonsspital Aarau (KSA) jest największym szpitalem w kantonie Aargau i obok szpitali uniwersyteckich, jednym 
z największych szpitali centralnych w Szwajcarii. Placówka może pochwalić się oddziałem internistycznym, który 
od 2010 roku ma status kliniki uniwersyteckiej. Jako ponadregionalne centrum zdrowia szpital posiada najwyższej 
klasy infrastrukturę medyczną i techniczną, prowadzi aktywne badania, a także jest ważnym ośrodkiem 
szkoleniowym dla przyszłych specjalistów oraz atrakcyjnym pracodawcą dla wielu grup zawodowych z zakresu 
opieki i terapii. Kantonsspital Aarau zatrudnia ponad 4800 specjalistów z około 80 krajów w 300 różnych 
zawodach i na 75 różnych oddziałach.

Program 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

• wykształcenia  pielęgniarskiego – minimum licencjat

• doświadczenia w pracy na oddziałach zabiegowych

Zakres zadań

• opieka nad pacjentami z chorobami hemato-onkologicznymi 
pacjentami po autologicznym przeszczepie komórek 
macierzystych oraz wymagającymi izolacji ochronnej

• samodzielna stosowanie terapii przeciwnowotworowych u 
pacjentów oraz realizacja zleceń lekarskich 

• doradztwo oraz wsparcie pacjentów we wszystkich stadiach 
choroby

• ścisła współpraca z zespołem inter- i multidyscyplinarnym
• wprowadzenie oraz opieka nad nowymi pracownikami (po 

okresie wdrożeniowym)

Dodatkowe umiejętności i wiedza

• elastyczność, odporność na stres i umiejętne organizowanie swojej pracy

• znajomość obsługi komputera

• umiejętność pracy w zespole

• otwartość na pogłębianie i rozwój wiedzy zawodowej

Oferta placówki
• wynagrodzenie od 5500 do 6500 CHF brutto + dodatki
• umowę o pracę bezpośrednio z Kantonsspital Aarau
• nostryfikację dyplomu
• autorski program Academia CARENEA, przygotowujący 

do pracy i życia  w Szwajcarii
• praca w tandemie z doświadczoną 

pielęgniarką/pielęgniarzem
• bezpłatny kurs języka niemieckiego do poziomu B2
• opiekę i pomoc konsultanta CARENEA w  procesie 

relokacji do Szwajcarii
• do 6 tygodni urlopu oraz dodatkowe benefity
• szkolenia realizowane cotygodniowo w ramach godzin 

pracy

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


