
Georg Meller a fondat zeitconcept în anul 2002. Deja în anii 

80, Georg Meller a lucrat în Asia ca asistent umanitar pentru 

Serviciul german de dezvoltare și astfel a putut acumula multă 

experiență în ceea ce privește munca în echipă și dezvoltarea 

angajaților. Din acest motiv punem în practică în � rma noastră 

acest motto:

Suntem o echipă care, împreună și cu bucurie în 
muncă, creează succes și calitate a vieții!

Suntem reprezentați în 9 locații cu peste 500 angajați.

� liale zeitconcept 
pe întreg teritoriul Germaniei

medicare

Angajatorul 
dumneavoastră în 

medicină & îngrijire
Ne mândrim cu angajații 

noștri și facem tot mai 
mult pentru ei.

medicareVă invităm să faceți 
cunoștință cu � rma noastră!

Suntem mândri de angajații noștri și facem tot 

mai mult pentru ei. Veniți în echipa noastră și 

bene� ciați de avantajele noastre suplimentare:

mai multe detalii la
 www.zeitconcept.de 

Pentru o mai bună lizibilitate, în prezenta 
broșură s-a renunțat la „adresarea la feminin”. 
Toate denumirile se referă la ambele sexe.
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Jessica B., asistentă socială, regiunea 
Zollern-Alb
„Am observat lucrând în cadrul zeitconcept că 
munca poate �  o plăcere. Nu trebuie să mă feresc 
să pun o mulțime de întrebări, căci primesc 
întotdeauna ajutor prietenesc. Aici am ocazia să 
acumulez su� cientă experiență și să-mi extind 
oportunitățile.”

Danijel G., in� rmier cali� cat Stuttgart
„În calitate de angajat al zeitconcept ești foarte 
apreciat. Nici salariul mare nu este de negli-
jat. Pur și simplu este o plăcere să lucrezi la 
zeitconcept. Amabilitatea, sprijinul și spiritul de 
întrajutorare sunt reale la zeitconcept.”

Johannes R., specialist pedagog, Tübingen
„zeitconcept mi-a oferit posibilitatea, după o criză 
gravă, de a mă reintegra în societate și pe piața 
muncii. De atunci, viața mea devine tot mai bună și 
mai îndeplinită, iar acum am găsit un cămin în 
domeniul profesional.”

A� ați mai mult aici despre noi ca angajator – direct de la 
angajații noștri:

Dorințele dvs. contează! Dvs. vă a� ați în 
centrul atenției!Lucrați într-o profesie, în care sunteți supus unui nivel ridicat 

de stres � zic și emoțional. Poate unele lucruri din Germania 
sunt străine pentru dumneavoastră. Ca partenerul și expertul 
dumneavoastră personal în domeniul sănătății și îngrijirii, facem 
totul pentru a vă îndeplini aspirațiile profesionale și pentru a vă 
sprijini cât mai bine în toate aspectele.
Suntem angajatorul dumneavoastră de încredere, care vă oferă 
bucurie, succes și calitate a vieții în activitatea profesională.

1+ Vă oferim cele mai bune locuri de muncă în Germania, adaptate
 dorințelor dumneavoastră privind facilitățile, domeniul de 
 specialitate, programul de lucru, câștigul salarial, programul cu 
 normă întreagă, cu normă parțială, durata, locația etc.

2+ Avem cele mai bune contacte în Germania și Elveția la 
 clinici universitare, spitale cu toate specializările, servicii de
  ambulanță, precum și centre staționare și ambulatorii de 
 îngrijire și de facilități pentru reabilitate, îngrijirea 
 vârstnicilor și bolnavilor, medicină intensivă, instituții pentru 
 îngrijirea persoanelor cu handicap, cabinete medicale

3+ Organizarea transferului către noi, consultații de prevenție 
 și cazare, asistență în relația cu autoritățile și serviciile. 
 Vă puteți baza pe noi!

4+ Salariul maxim – remunerație peste limita stipulată în 
 contractul colectiv de muncă, prime atractive, ore 
 suplimentare plătite, indemnizații neimpozitabile, ca de 
 ex. bani de transport, indemnizație de cazare, indemnizație 
 suplimentară de masă, primă de Crăciun și de concediu
  
5+ Vă sprijinim și suntem alături de dumneavoastră în cadrul 
 procedurii de recunoaștere a profesiei dumneavoastră 
 în Germania și la obținerea certi� catului lingvistic B2

6+ Vă oferim  oportunități excelente pentru dezvoltarea în 
 continuare a competențelor dumneavoastră profesional e, 
 precum și cursuri de perfecționare

7+ Primiți un angajare pe perioadă nedeterminată, supusă
  contribuțiilor obligatorii la asigurările sociale: 

înregistrare la asigurarea de pensii, de sănătate, șomaj și 
 accidente, protecția muncii, protecție legală împotriva 
 concedierii, primă de concediu, concediu medical plătit 
 (pe bază contractului colectiv de muncă), și altele

8+ Plata salarială la timp (așa cum este normal!)

9+ Bonus angajat zeitconcept

10+ Vă acordăm sprijin la solicitarea alocației pentru 
 copii în Germania

Sharon H., 
asistentă medicală, 

Hamburg
„Cu zeitconcept am un

partener de încredere de 
partea mea, care are grijă

de dorințele mele.”

www.zeitconcept.de

10 atuuri imbatabile
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