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SO ERREICHEN SIE UNS
 

Kontakt über WhatsApp oder Telegramm

+49 15172819250

Weiteres unter

Schreiben Sie uns, für welchen Bereich in der Pfle-

ge Sie sich interessieren oder wo Ihre Kompeten-

zen liegen. Innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie 

von uns eine Rückmeldung über Ihre Mobilnum-

mer. Gemeinsam schauen wir, ob wir das Richtige 

für Sie finden.

ЯК З НАМИ ЗВ`ЯЗАТИСЯ

Звертайтеся через WhatsApp або Telegram 
+49 15172819250

Більше нижче

Напишіть нам, яка сфера медичного догляду 
Вас цікавить i якими навичками Ви володієте. 
Ми зв’яжемося з Вами за номером мобільного 
телефону протягом 24 годин. Разом ми з’ясує-
мо, чи зможемо підібрати підходящий для Вас 
варіант.
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PFLEGEN IN DER UMG. 
WILLKOMMEN!
 

Wollen Sie wieder in Ihrem Beruf arbeiten und suchen in 

Deutschland einen Job in der Pflege? Dann sind Sie bei 

uns im Pflegedienst der Universitätsmedizin Göttingen 

(UMG) herzlich willkommen!

Die UMG zählt zu den größten Universitätskliniken in 

Deutschland. Die UMG ist einziger Maximalversorger in 

Südniedersachsen. 

Rund 1.500 Betten hat die UMG. Über 8.000 Beschäftigte 

arbeiten in 61 Kliniken und Instituten. Sie betreuen jähr-

lich 55.500 stationäre Patienten und 225.000 ambulan-

te Fälle. 3.500 Studierende lernen an der medizinischen 

Fakultät. Die UMG ist größter Arbeitgeber und größter 

Ausbildungsbetrieb in der Region. 

Das alles in der lebendigen Universitätsstadt Göttingen 

in Südniedersachsen. 

МЕДИЧНИЙ ДОГЛЯД В UMG. 
ЛАСКАВО ПРОСИМО!
 

Бажаєте знову працювати за фахом і шукаєте робо-
ту у сфері догляду в Німеччині? Тоді ласкаво просимо 
Вас до Геттінгенського університетського медичного 
центру (Universitätsmedizin Göttingen – UMG)!

UMG є однією з найбільших університетських ліка-
рень Німеччини, це єдиний центр на півдні Нижньої 
Саксонії, що надає повний спектр послуг у всіх сфе-
рах медичного догляду за пацієнтами.

UMG має близько 1500 ліжок. У 61 клініці та інституті 
працює понад 8000 співробітників. Щорічно вониоб-
слуговують 55 500 стаціонарних та 225 000 амбу-
латорних пацієнтів. На медичному факультеті навча-
ються 3500 студентів. UMG є найбільшим роботодав-
цем і найбільшою тренінговою компанією в регіоні.

Все це – у жвавому університетському місті Геттінген 
на півдні Нижньої Саксонії.

DAS SIND WIR
 
Wir wollen uns Ihnen kurz vorstellen: Der Pflegedienst 

der UMG beschäftigt über 2.300 Gesundheits- und 

Krankenpfleger*innen, Kinderkrankenpfleger*innen, 

Hebammen und weitere qualifizierte Mitarbeiter-

*innen. Alle unsere Pflegefachkräfte haben eine 

hohe berufliche Kompetenz und versorgen mit En-

gagement, Verantwortungsbewusstsein und Mensch 

lichkeit die ihnen anvertrauten Patient*innen. Viel 

seitigkeit, Vielfalt und Internationalität, Chancen zur 

Weiterqualifikation, interdisziplinäre Teams prägen 

den Arbeitsplatz in der Pflege an der UMG. 

Unser International Nurse Office unterstützt Sie bei 

der Anerkennung Ihrer Examen und Abschlüsse, im 

Erlernen deutscher Sprachkenntnisse und hilft Ihnen 

beim Onboarding in Göttingen.

ПРО НАС
 
Хочемо коротко представитися: у службі медич-
ного догляду Геттінгенського університетського 
медичного центру (Universitätsmedizin Göttingen 
– UMG) працює понад 2300 медсестер, педі-
атричних медсестер, акушерок та інших ква-
ліфікованих працівників. Весь наш медичний 
персонал має високий рівень професійної ком-
петентності та турбується про довірених їм паці-
єнтів із відданістю, почуттям відповідальності та 
людяністю. Універсальність, різноманітність та 
інтернаціональність, можливості для підвищен-
ня кваліфікації, міждисциплінарні команди ха-
рактеризують робоче місце у службі медичного 
догляду в UMG.

Наш міжнародний офіс медичних сестер (Inter
national Nurse Office) підтримає Вас у визнанні 
Ваших іспитів та дипломів, у вивченні німецької 
мови та допоможе Вам з адаптацією в Геттінгені.

DAS BIETEN WIR IHNEN
 

 einen verantwortungsvollen Beruf mit praxisnahen 

Tätigkeiten

 verschiedene Dienstzeitmodelle 

 eine für Sie angepasste Einarbeitung mit einer  

festen Bezugsperson 

 40 verschiede Fachbereiche, in denen Sie arbeiten 

können als

 Pflegehelfer*in Diplom „Qualifizierter Arbeiter“

 Pflegeassistent*in Diplom „Junior Spezialist“  

mit der Möglichkeit einer verkürzten Ausbildung 

 Pflegefachfrau/Pflegefachmann Bachelor,  

Spezialist, Master

 ein Anpassungslehrgang an der UMG ist möglich oder 

 ein Freiwilliges Soziales Jahr oder

 Praktika

МИ ПРОПОНУЄМО ВАМ
 

 відповідальну роботу з практичною діяльністю; 
 різні види графіку роботи;
 адаптаційний період з урахуванням Ваших потреб 

із постійним консультантом;
 40 різних спеціальностей, за якими Ви можете 

працювати у сфері медичного догляду як:
 Помічник/ця (диплом кваліфікованого робітника);
 Асистент/ка (диплом молодшого спеціаліста з 

можливістю скороченої освіти); 
 Фахівець/чиня (диплом бакалавра, магістра або 

спеціаліста);
 можливий курс адаптації в UMG або 
 добровільний соціальний рік або
 стажування.
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