CALL FOR CANDIDATES with “BACHELOR OF NURSING”
DEGREE to start a career in GERMANY

Are you ready for a new career path in GERMANY
and are you looking for a partner that supports you
holistically and with a ‘candidate first’ approach
throughout? You have successfully finished your
Bachelor of Nursing degree, but why haven’t you been
invited to Germany as a professional nurse (Pflegefachkraft) and enjoy the many benefits available to you as
per German state labor law?

Join MEDWING’s International
Nurses Programme partnering
with VLab today!
For one of our 2,500 clients across GERMANY, we are
looking for candidates from Vietnam with a “Bachelor
of Nursing” degree to work at one of our client´s
elderly care homes in GER. Excellent B1 or B2 German
language skills are a plus applicants residing in
Germany or in Vietnam (or elsewhere) are all
welcome to apply.

Benefits of the job:




Permanent employment contract as care
professional “Pflegefachkraft” after successful
completion of adaptation measure
Attractractive wages according to German state
law:
—

—

Pre-recognition as “Pflegehelfer” with B2
(6 months): take-home pay
1.600€/months = 42 Mio VND/thang
(2.300€/month = 61 Mio VND/ thang,
pre-tax)
Post-recognition as care professional
“Pflegefachkraft”: take-home pay
minimum 1.800€/months = 47,5 Mio
VND/thang (2.700€/month
= 71 Mio VND/thang, pre-tax)



Additional social benefits subsidised by your
employer: health insurance, social insurance,
accident insurance, paid vacation days,
Christmas bonus



Great working conditions and training
opportunity through high standard of nursing in
German elderly care homes as well as 8-hourshifts and sustainable nurse-to-patient ratios

Sponsorship & support through
MEDWING:


Fully sponsored language training in Vietnam
to pass B1 or B2 language examination (Goethe,
ÖSD, TELC) incl. first attempt of exam



Fully sponsored adaptation measure to to
receive the GERMAN nursing practice license
which is recognized EU-wide



Full cover of costs for the flight to Germany
from Vietnam



Cover of administrative costs (Visa,
certification of documents, recognition
registration, translation)



Relocation support with all necessary steps for
the ‘settling in’, e.g. accommodation, bank
account, civil registration, Sim-Card etc.



Integration support through intercultural
training, networking and social events, dedicated
contact person to reach out to throughout your
first 6-9 months

Additional benefits of Germany:


Permanent contracts and strong protection of
employees’ rights through



German state law (including paid sick leave, paid
vacation days)



Prospect of legal permanent residence permit for
you and your family members



Prospect of reunification of your family members
(children and partner) after one year and free
public education for your children



Strong networks within Vietnamese communities
in many cities

How does the programme work:


After application and successful admission to the
programm, you participate in sponsored full-time
language training in Vietnam until passing B1
(~ 9 months) or B2 German level (~ 12 months)
- depending on the specific position



MEDWING takes care of all necessary
administrative steps with regards to recognition,
work permit and visa in the meantime with a local
partner in Vietnam

CALL FOR CANDIDATES with “BACHELOR OF NURSING”
DEGREE to start a career in GERMANY









In Germany, you will participate in theoretical and
practical training for about 6 months to prepare
for the recognition exam - during the training you
will already work at your employer and receive
100% salary as a nursing assistant



“Chứng Chỉ Hành Nghề Khám Bệnh Chữa Bệnh”
(working licence) is required for the recognition in
Germany (later stage)



Clear criminal record issued by the permanent
resident registration agency

In case you have arrived with (only) B1 to
Germany, you will participate a 3-months full-time
language training to get B2 prior to the adaptation
measure - monthly financial support of >1.000€
ensured to cover living expenses



Good health conditions (not suffering from
infectious diseases, not using stimulants,
addictive substances)



Excellent communication skills and good German
language knowledge B1 or B2 level (Goethe,
ÖSD, TELC certificate) (not compulsory)



Current residency in GER (not compulsory)

After successful completion of the recognition
exam, you will start working as a “care
professional” (Pflegefachkraft) with the related
wage increase - receiving the same wage as your
German colleagues
Alternative “Fast Track” for candidates
already residing in GER with B1or B2 German
language certification (Goethe, ÖSD, TELC):
After a successful interview with the employer
and 3-9 months of studying and supplemental
practical training, the candidate will get full
recognition as a “care professional” (Pflegefachkraft) and will be offered a permanent position

Your Qualification:


“BACHELOR OF NURSING” degrees (3-4 years
programme) from one of the following universities
or colleges or an eligible institution in Vietnam
are accepted:

Apply now!
Step 1: Please fill in this Google Forms:
https://forms.gle/vPr2HxiPq17g4oM86
After receiving our feedback>>>
Step 2: Please prepare the following required
documents (PDF-files):


Bachelor of Nursing certificate



Transcript of records



Working Licence (later stage)



Short CV (later stage)

Don´t hesitate to contact us if you have any questions.
Contact:
Ms. Dieu Linh Dao Founder/VLab Berlin

1. Pham Ngoc Thach Medical University

Business Development Vietnam/MEDWING

2. Hai Phong University of Medicine and Pharmacy

Email: dieu-linh.dao@medwing.com

3. Vinh Medical University

www.vlabberlin.de

4. University of Medicine and Pharmacy Hanoi, Vietnam
National University
5. Hue University of Medicine and Pharmacy
6. Thai Binh University of Medicine and Pharmacy
7. Can Tho University of Medicine and Pharmacy
8. Phan Chau Trinh University
9. Phu Tho University of Medicine and Pharmacy
10. Ha Noi Medical University
11. Ho Chi Minh City University of Medicine and
Pharmacy
12. Hong Bang University HCMC

www.medwing.com
About MEDWING and VLab Berlin:
MEDWING GmbH is the leading job and recruiting platform for
domestic and international qualified healthcare professionals seeking
employment in Germany, UK, and France. With regards to international candidates, we offer full-service support including sponsored
language training, all paperwork regarding recognition, work permit and
visa, as well as relocation and integration support. We focus on
thecandidates wellbeing to facilitate a successful integration in
Germany - in the future also in the UK and France.
MEDWING’s international nurses programme is supported by
VLab Berlin, a social entrepreneur spin-off of Humboldt-Universität zu
Berlin. Emerging from the student initiative Vietnam Stammtisch
@Humboldt-Universität zu Berlin. The team has been actively
promoting Vietnamese-German educational and cultural transfer since
2013 and provides intercultural training and educational consulting
services. Among our partners are excellent German universities as well
as institutions.

Thông báo tuyển chọn ứng viên có bằng “CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG”
(Bachelor of Nursing) tham gia chương trình điều dưỡng quốc tế tại Đức của
MEDWING kết hợp cùng VLab Berlin

Bạn đã sẵn sàng cho một thử thách nghề nghiệp tại
Đức và đang tìm kiếm một nhà tuyển dụng đáp ứng
được các nhu cầu của mình? Tạ sao bạn đã có bằng
tốt nghiệp “Cử nhân điều dưỡng“ và chưa được mời
sang Đức trên địa vị là một điều dưỡng viên chuyên
môn để nhận được nhiều phúc lợi xã hội và đài thọ
cho các chi phí theo luật của nhà nước Đức?

Hãy tham gia chương trình điều
dưỡng quốc tế của MEDWING kết
hợp cùng VLAB Berlin!
Cho một trong 2.500 khách hàng của chúng tôi tại
CHLBĐ, chúng tôi đang tuyển các điều dưỡng viên từ
Việt Nam có bằng “Cử nhân Điều dưỡng ” hiện tại
đang cư trú tại Đức hoặc tại Việt Nam hay một nơi
khác có kỹ năng giao tiếp xuất sắc (và bằng tiếng Đức
B1 hoặc B2) để làm việc tại một trong những trung tâm
điềudưỡng người cao tuổi tại Đức.

Lợi ích cho bạn trong công việc:




Triển vọng có hợp đồng lao động vô thời hạn
(unbefristet) với tư cách là “điều dưỡng viên
chuyên môn” “Pflegefachkraft” sau khi học bổ
sung khóa đào tạo thực hành 3-9 tháng tại Đức
Mức lương hấp dẫn theo luật nhà nước Đức:
—

—

Trước khi công nhận bằng (là phụ tá)
“Pflegehelfer“ với B2 (6 tháng): cầm tay
1.600€/tháng = 42 Mio VND/thang
(2.300€/tháng = 61 Mio VNĐ/tháng,
trước thuế)
Sau khi công nhận bằng (là điều dưỡng
viên) “Pflegefachkraft“ cầm tay tối thiểu
1.800€/tháng = 47,5 Mio VND/tháng (tối
thiểu 2.700€/tháng
= 71 Mio VNĐ/tháng, trước thuế)



Các phúc lợi xã hội đầy đủ: bảo hiểm y tế, bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, ngày nghỉ phép có
lương, thưởng giáng sinh vv.



Điều kiện làm việc tuyệt vời và cơ hội đào tạo
nâng cao tay nghề thông qua tiêu chuẩn cao của
ngành điều dưỡng tại các trung tâm chăm sóc
người cao tuổi của Đức cũng như một ca làm
việc trong vòng 8 giờ và tỷ lệ y tá trên bệnh nhân
bền vững

Tài trợ và hỗ trợ qua chương trình:


Đài thọ toàn bộ chi phí học tiếng Đức trình độ
từ A1-B2 và chi phí thi bằng B1 và B2 (lần đầu
tiên) của Goethe, ÖSD, TELC



Đài thọ toàn bộ chi phí xin giấy phép hành
nghề điều dưỡng tại Đức, được công nhận trên
toàn EU



Đài thọ toàn bộ chi phí bay từ Việt Nam sang
Đức



Đài thọ chi phí làm thủ tục hành chính (lệ phí
xin visa, dịch thuật công chứng, chứng nhận lãnh
sự, hợp pháp hóa)



Cung cấp các thông tin cần thiết như: tìm chỗ ở,
mở tài khoản ngân hàng, SIM-Card v.v.



Hỗ trợ và giải quyết các khó khăn ban đầu khi
đến nước Đức của bạn: đào tạo liên văn hóa; tổ
chức các sự kiện giao lưu xã hội; có một người
liên hệ với bạn trong suốt 6-9 tháng đầu tiên vv.

Tại sao nên đến nước Đức:


Hợp đồng lao động dài hạn và quyền bảo vệ
người lao động mạnh mẽ thông qua luật nhà
nước Đức (bao gồm nghỉ ốm có lương, nghỉ
phép có lương)



Triển vọng có giấy phép cư trú hợp pháp cho
bạn và các thành viên trong gia đình



Triển vọng đoàn tụ của các thành viên gia
đình của bạn (con cái và vợ chồng) sau một
năm và tạo điều kiện cho con cái ứng viên được
học trường học công miễn phí



Có mối liên hệ với cộng đồng Việt Nam tại nhiều
thành phố ở Đức

Chương trình của chúng tôi:


Tại Việt Nam: Sau khi nộp thủ tục (Bằng “Cử
nhân điều dưỡng“ Bảng điểm học tập) và có thư
mời được tham gia chương trình, bạn sẽ bắt đầu
học tiếng Đức hệ chuyên (full-time, được hoàn
toàn đài thọ) cho đến khi đạt trình độ tiếng Đức
B1 (~ 9 tháng) hoặc B2 (~ 12 tháng) theo chứng
chỉ của Goethe, ÖSD, TELC - tùy theo vị trí cụ
thể



Trong thời gian chờ đợi của bạn chúng tôi cùng
với đối tác địa phương sẽ thực hiện tất cả các
bước hành chính cần thiết liên quan đến công
nhận, giấy phép hành nghề và thị thực vv.

Thông báo tuyển chọn ứng viên có bằng “CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG”
(Bachelor of Nursing) tham gia chương trình điều dưỡng quốc tế tại Đức của
MEDWING kết hợp cùng VLab Berlin









Tại Đức: Bạn sẽ tham gia khóa đào tạo lý thuyết
và thực hành trong khoảng 6 tháng để chuẩn bị
cho kỳ thi công nhận - trong thời gian đào tạo
bạn sẽ làm việc tại trung tâm điều dưỡng người
cao tuổi của bạn và nhận 100% lương như một
trợ lý điều dưỡng
Trong trường hợp bạn đến Đức với bằng B1,
bạn sẽ tham gia khoá học tiếng Đức (hệ chuyên,
full-time) trong thời gian 3 tháng để đạt bằng B2
- trước khi tham gia khóa đào tạo lý thuyết và
thực hành - trong lúc này bạn sẽ được hỗ trợ tài
chính hàng tháng >1.000 € đảm bảo trang trải
chi phí sinh hoạt

11. Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
12. Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Thành Phố Hồ Chí Minh


„Chứng chỉ Hành nghề Khám chữa Bệnh“
(Working Licence; tối thiểu 9 tháng kinh nghiệm
làm việc tại bệnh viện/trung tâm dưỡng lão)



Kỹ năng giao tiếp xuất sắc và kiến thức tiếng
Đức tốt trình độ B1 hoặc B2 (bằng của Goethe,
ÖSD, TELC)



Lý lịch tư pháp do cơ quan đăng ký thường trú cấp



Sức khỏe tốt (không mắc các bệnh truyền nhiễm,
không sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện)



Hiện tại đang cư trú tại Đức (không bắt buộc)

Sau khi thành công kỳ thi công nhận, bạn sẽ bắt
đầu làm việc như một “điều dưỡng viên chuyên
nghiệp” (Pflegefachkraft) với mức lương tương
tự như các đồng nghiệp người Đức của bạn

Mời các bạn tham gia chương trình!

Ngoại lệ “Fast Track”: các ứng viên đã có
bằng “Cử nhân Điều dưỡng” và hiện tại đang
cư trú tại Đức có bằng tiếng Đức B1 hoặc B2
(Goethe, ÖSD, TELC) cũng rất được hoan
nghênh tham gia chương trình của chúng tôi!
Sau khi phỏng vấn thành công với nhà tuyển
dụng, và trải qua 3-9 tháng học bổ sung khóa
đào tạo thực hành tại trung tâm chăm sóc người
cao tuổi và đỗ các kỳ thi trong chương trình học
tiếng qua mạng, ứng viên sẽ được công nhận là
“Điều dưỡng viên chuyên môn” (Pflegefachkraft)
và sẽ được cấp hợp đồng lao động vĩnh viễn với
những lợi ích hấp dẫn

Sau khi nhận được Feedback của chúng tôi>>>

Bước 1: xin dùng Google Forms:
https://forms.gle/vPr2HxiPq17g4oM86

Bước 2: xin chuẩn bị thủ tục cần thiết (tiếng Việt hay
tiếng Đức đều công nhận) PDF-file


Bằng “Cử nhân điều dưỡng“ (Bachelor of
Nursing certificate)



Bảng điểm học tập (Transcript of records)



Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh
(giai đoạn sau)



Sơ yếu lý lịch ngắn (giai đoạn sau)

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!
Liên lạc:
Ms. Đào Diệu Linh, Giám đốc/VLab Berlin

Trình độ yêu cầu:


Có bằng CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG
(BACHELOR OF NURSING) 3 - 4 năm tại các
trường đại học hay cao đẳng hay các trường
tương tự:

Phát triển kinh doanh Việt Nam/MEDWING
Email: dieu-linh.dao@medwing.com
www.vlabberlin.de
www.medwing.com

1. Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Về MEDWING và VLab Berlin:

2. Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

MEDWING GmbH là một công ty và nền tảng (platform) chuyên tiến các
điều dưỡng viên trong và ngoài nước có trình độ cho khách hàng từ Đức,
Anh và Pháp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tuyển dụng của các y tá được
chứng nhận từ EU và các nước không thuộc EU. Chúng tôi hỗ trợ trong
suốt toàn bộ quá trình và tạo điều kiện hội nhập thành công trong nước
Đức, UK và Pháp trong tương lai.

3. Trường Đại học Y khoa Vinh
4. Trường Đại Học Y Dược – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
5. Đại học Y Dược Huế

6. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
7. Đại học Y Dược Cần Thơ
8. Đại học Phan Châu Trinh
9. Đại học Y Dược Phú Thọ
10. Đại học Y Hà Nội

VLab Berlin là một doanh nghiệp hoạt động trong mảng xã hội, xuất phát
từ Đại học Humboldt Berlin, Đức. Bắt nguồn từ sáng kiến của nhóm sinh
viên trong hội Vietnam Stammtisch thuộc trường đại học tổng hợp
Humboldt Berlin, từ năm 2013 nhóm đã tích cực hoạt động trong mảng giao
lưu văn hóa và giáo dục Việt-Đức. Trong lĩnh vực phi lợi nhuận, VLab tổ
chức các sự kiện học hành với mục đích nhấn mạnh thêm sự đa dạng của
quan điểm Việt-Đức cũng như tạo ra sự giao thoa giữa các thế hệ và các
quốc gia. Trong lĩnh vực kinh doanh, VLab cung cấp các dịch vụ truyền đạt
kỹ năng đa văn hóa và tư vấn giáo dục cho các trường ĐH đầu bảng tại
CHLBĐ, các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp.

