
Avem cea mai bună 
ofertă din România, 
special pentru tine!

www.iuvare.ro

ASISTENT MEDICAL GENERALIST 
ÎN GERMANIA!



Iuvare Connect nu 
este o firmă clasică de 
intermediere!
Suntem o divizie a concernului IUVARE, 
care se ocupă de 40 de ani de administrarea 
azilelor de vârstnici  din Germania. 
Avem nevoie de tine, atât pentru azilele de 
vârstnici pe care le deținem, cât și pentru 
partenerii noștri de pe tot teritoriul Germaniei.

Cu ajutorul personalului
de la IUVARE CONNECT 

mi-am găsit locul de muncă 
de vis ca „Asistent 

Medical Generalist“ 
in Germania! „

“
Consilier pentru  
integrare pe 
termen lung

De mai bine 
de 40 de ani

Intermediere 
cu succes

O viață
fericită

Ai la dispoziție un 
consilier personal atât 
înainte, cât și după ce vei 
începe munca în Germania

Administram azile
de vârstnici

Peste 300 de
intemedieri 

Noi vrem ca tu să fii
fericit!

DESPRE 
NOI
Noi suntem 
Iuvare Connect



Dorești o carieră în Germania?
Șansa ta de a începe ca ”Asistent Medical Generalist” în Germania.

Ești asistent medical generalist? Ești nemulțumit de salariul tău?
Sau poate nu ai un loc de muncă în ciuda pregătirii tale?
Te gândești la ce ai putea face pentru ca viitorul tău să aibă succes, mai ales, pe termen lung?

Atunci  începe-ți saltul într-o nouă viață de succes combinată cu o cariera de  
asistent medical în Germania.

Te sprijinim și te însoțim în drumul spre un viitor profesional de succes.

Cunoaște-ne și aplică

• Contactează-ne și hai să facem cunoștință
• Convinge-te de compania noastră și de ce implică munca noastră
• Convinge-ne că ești o persoana sinceră și dedicată
• Trimite-ne documentele de aplicare sau
• Parcurge procesul nostru de aplicație digitală

Pregătirea pentru startul carierei tale
• 4 luni Curs de limba germană fulltime + experiență practică 

alternativ
• 6 luni Curs de limba germană parttime + experiență practică
• Învață limba germană timp de 8 ore pe zi
• Finalizează cursul cu un certificat de limbă B2 recunoscut 
• Îți oferi cazare gratuită pe perioada cursului de 

limba germană în Leese
• Bonus pentru o participare motivată la cursurile de limbi 

străine în valoare de pănă la 1.500,-€
• Posibilitatea de a lucra minijob  

(prima lună = 450€,  a 2-a lună= 450€)

Recunoașterea profesională și 
începerea carierei în Germania 

• Asigură-ți un loc de muncă sigur
• Imediat după angajare te așteaptă un salariu ca  

infirmier cu valoare între 2000€ – 2300€ brut
• După recunoașterea profesională crește salariul tău la o  

valoare între 2600€ -3200€ brut
• Îți gestionăm întregul proces de aprobare, suportăm 100% din costuri și 

îți garantăm recunoașterea profesională ca asistent medical 
• Îți garantăm trei luni în care nu vei fi nevoit să plătești chirie

Învațăconștiinciosgermană
=

1.500,-  de euro!



NOUA 
OFERTĂ

Cea mai bună ofertă pentru 
Asistenții Medicali Generaliști, 

care își doresc să lucreze și să 
trăiască in Germania!

Prima lună (Curs online - Nivel A1)   
Zilnic 4 ore de curs, plus pauze,

în grupe mici de maxim 4 persoane
+ 

zilnic 2 ore jumătate de teme
Inclusiv consiliere la teme

Cursurile au loc la alegere între orele
08:00 – 15:00 sau 10:00 – 17:00

 
Cursul nu numai că este gratuit,

ci primești și o bursă în valoare de:

250€

4 luni de învățat pentru care să câștigi 2.400€!

Start

A 2a lună (Curs online - Nivel A2)
Zilnic 4 ore de curs, plus pauze,

în grupe mici de maxim 4 persoane
+ 

zilnic 2 ore jumătate de teme
Inclusiv consiliere la teme

Cursurile au loc la alegere între orele 
08:00 – 15:00 sau 10:00 – 17:00

  
Cursul nu numai că este gratuit,

ci primești și o bursă în valoare de:

350€

După finalizarea cu succes a fazei de pregătire
• Transport gratuit cu avionul către Germania + întâmpinare personală la aeroport de către echipa Iuvare Connect

• Cazare în centru nostru de limba germană din 31633 Leese (Cazarea și masa de prânz gratuite)

Start – După finalizarea cu succes a fazei de pregătire

A 3a lună (Curs cu prezență in Germania - 
Nivel B1)   

Zilnic 6 ore de curs, plus pauze
maxim 12 persoane

+ 
zilnic o oră jumătate de teme

inclusiv consiliere la teme

• Cursul nu numai că este gratuit
ci primești și o bursă în valoare de:

450€ +  
posibilitatea unui minijob de 450€* 

= 900€

A 4a lună (Curs cu prezență in Germania – 
Nivel B2)

Zilnic 6 ore de curs, plus pauze
maxim 12 persoane

+ 
zilnic o oră jumătate de teme

inclusiv consiliere la teme

• Cursul nu numai că este gratuit
ci primești și o bursă în valoare de:

450€ + 
posibilitatea unui minijob de 450€*

= 900€

*Participanții interesați au posibilitatea de a obține un minijob într-unul din căminele Iuvare din 
apropiere și de a câștiga în plus un salariu de 450€ pe lună.

După finalizarea cu succes a fazei de perfecționare
• Participare gratuită la un examen B2 de limba germană (certificat recunoscut international)

• Începerea, organizarea si preluarea costurilor pentru recunoașterea ta profesională
• Începerea activității la unul din partenerii noștri de TOP cum ar fi Caritas, DRK, AWO, ASB sau bineînțeles Iuvare

• Imediat după angajare te așteaptă un salariu ca infirmier între 2000€ - 2300€ brut
• După recunoașterea profesională crește salariul tău la o valoare între 2600€ -3200€ brut



Şcoală modernă  
și profesionistă  
în Leese (Germania).

ÎNVAȚĂ CU PLĂCERE  ȘI MOTIVARE
Școala noastră este cea mai bună alegere dacă dorești să înveți limba germană.

• Cursurile noastre îndeplinesc cele mai înalte standarde de predare
• Avem toate tehnologiile de care ai nevoie în funcție de necesitățile fiecăruia
• Înainte de a începe să predăm, îți vom arăta cum să faci asta cât mai eficient
• Profesorii noștri sunt în continuă dezvoltare și perfecționare
• Îți oferim sprijinul nostru pe tot parcursul cursului

4 luni de învățat pentru care să câștigi 2.400€!

După finalizarea cu succes a fazei de pregătire
• Transport gratuit cu avionul către Germania + întâmpinare personală la aeroport de către echipa Iuvare Connect

• Cazare în centru nostru de limba germană din 31633 Leese (Cazarea și masa de prânz gratuite)

Începe cariera de AMG în Germania cu Iuvare Connect! 
Te invităm la cea mai bună ofertă din toată România.

• Ia parte la cursurile școalii noastre de limba germană din Leese
• 8 ore de germană zilnic de luni-vineri timp de trei luni 
• Obține un bonus motivațional de până la 1.500,- € 
• Posibilitatea de a lucra minijob  

(prima lună = 450€,  a 2-a lună= 450€)
• Afli viitorul angajator încă din timpul cursului 
• Finalizează cursul cu un certificat B2 recunoscut 

ŞCOALA
TA ÎN 
LEESE

Leese 1
Leese 2

Cursul de
germană



• Camere spațioase, cu 1 sau 2 paturi

• Complet mobilate și utilate

• Internet și televiziune gratuite

• Mașini comune pentru utilizare gratuită

• Grădină frumoasă de iarnă

• 1 Bucătărie mare amenajată

• Living comun

• 3 Băi cu duș

• Sală de clasă proprie

• Locație liniștită, magazine în apropiere

Poți să locuiești  
gratuit aici!

O cameră complet mobilată într-o zonă 
liniștită, în interiorul vilei noastre.

Este locul ideal pentru ca tu să-ți începi
cariera de asistent medical generalist

în Germania.

CAZAREA
TA ÎN  
LEESE 1



Învață cu plăcere  
și motivare
• Cursurile noastre sunt organizate după  

cele mai înalte standare
• Dispunem de tehnologia necesară pentru  

ca tu să înveți și să memorezi repede și ușor
• Metodele noastre de predare sunt  

constant îmbunătățite
• Îți oferim întreg suportul  

pe durata cursului

• Camere spațioase, cu 1 sau 2 paturi

• Complet mobilate și utilate

• Internet și televiziune gratuite

• Mașini comune pentru utilizare gratuită

• 1 Bucătărie mare amenajată

• 2 Băi cu duș

• Sală de clasă

• 2 Toalete

• Locație liniștită, magazine în apropiere

CAZAREA
TA ÎN 

LEESE 2



TESTI- 
MONIALE
Peste 300 de
intemedieri 

ROXANA
„Eu cu tot respectul pot 
spune mulțumesc firma 

Iuvare Connect pentru 
că m-a ajutat să-mi

împlinesc acest vis.“

EMILIA
„Nu ezitați așadar 

să contactați firma 
IUVARE CONNECT 

atunci când veți 
avea nevoie.“

ANDREAA
“Dacă vrei și tu să 
faci o schimbare în 
legătură cu cariera ta, 
alege cu încredere 
IUVARE CONNECT.“

ROBERT
“Mulțumesc firmei  

Iuvare Connect, care 
încă de la începutul 

drumului meu aici în 
Germania, m-a susținut 
prin cursuri gratuite de 

limba Germană de unde 
am început de la zero.“

OANA
“Vă recomand cu încredere 
această firmă Iuvare Connect, 
pentru că s-a adeverit exact 
ceea ce mi-am dorit și cum 
mi-au promis.“

Poveștile noastre de succes
Fă cunoștință cu colegii tăi!

Vezi ce spun colegii tăi și vino să faci parte din familia 
Iuvare! Începe o cariera cu Iuvare Connect.

Suntem prietenii tăi si suntem aici pentru tine„“

DOREL
„Recomand firma
IUVARE CONNECT 
tuturor celor care vor 
sa-si schimbe viata in 
mai bine.“

IOANA
„Firma Iuvare Connect 
este întotdeauna lângă 
tine dacă întâmpini o 
problemă sau ai
nevoie de ajutor.“ Contul nostru YouTube:  

Iuvare Connect

MIHAI
“De fiecare dată când am 

avut nevoie de ceva, să 
întrebăm legat de fimă sau 

de viața personală,
firma IUVARE CONNECT ne-a  

ajutat și ne-a susținut.“



PARTENERII
NOȘTRI

Jobul tău 
de vis

Avem parteneri din 
această branșă pe tot 
teritoriul Germaniei.
Pe langa totalul de 16 locații proprii ale Grupului Iuvare, colaborăm 
exclusiv cu operatori de cămine de bătrâni și clinici de pe teritoriul 
Germaniei care au fost în prealabil testate și verificate de noi. 
O mare parte a intermedierilor noastre a avut loc cu succes către 
renumiți angajatori de TOP cum ar fi.
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Șansa ta în Germania!
Nevoia de asistenți medicali în Germania crește continuu. Până in 2035 se estimează că va exista un 
deficit de 300.000 de lucrători în domeniul medical, deci e șansa ta să îți asiguri un viitor sigur.

Salariile în domeniul medical sunt în ultimii ani permanent în creștere. 
Prognoza este ca acestea vor continua trendul ascendent și în viitor.

Cauzele deficitului de asistenți 
medicali în Germania
Modificarea demografică schimbă societatea.

Pe de o parte există șanse la o viata mai lungă. Pe de altă 
parte, din ce in ce mai mulți oameni au mereu nevoie de 
mai multe persoane care să  îi susțină și să îi însoțească în 
viața de zi cu zi. Lipsa îngrijirii de lungă durată reprezintă 
un risc general pentru viață, de care majoritatea populației 
va fi afectată.

Important, în munca de îngrijire este ca poți face ceva 
bun atât pentru pacienți, cât si pentru rudele acestora, în 
paralel cu câștigarea unui salariu foarte bun.

Salariul tău

Concediul 
tău

Job-ul tău

Chiria

minim 2600-3200,-
de euro, în funcție
de land

minim 26 de zile
lucrătoare

100% sigur

3 luni gratuit

Consilier 
personal

atât înainte, cât și
după angajare

DOMENIUL
TĂU

VIITORUL TĂU



CONTACTEAZĂ-NE
Persoane de contact

PARTENERUL TAU DE DIALOG

Ești interesat?  
Atunci poți aplica!

Contactează-ne și hai să facem cunoștință.
Lasă-ne să te surprindem cu prezentarea firmei noastre  
și surprinde-ne cu abilitățile tale.

Trimite documentele solicitate și asigura-ți un loc la cursul nostru!

CRISTIANA CURTIS
Recrutare 

TELEFON: 0748 488 273
E-MAIL: c.curtis@iuvare.de

www.iuvare.ro

RALUCA POPESCU
Recrutare 

TEL: +49 (0) 152 336 241 75
E-MAIL: r.moldovan-popescu@iuvare.de

MĂDĂLINA OSVAT
Recrutare 

TELEFON: +49 (0) 176 767 014 67
E-MAIL: m.osvat@iuvare.de

VALERIA RACHIU
Recrutare

TELEFON: +49 (0) 179 410 37 28
E-MAIL: v.rachiu@iuvare.de

CONTACTUL DIN
GERMANIA
Telefon: 0751 603 399
E-mail: info@iuvare.ro
Birou: Am Graben 11  I  32469 Petershagen



Ai întrebări?
Dorești informații suplimentare?

Suntem aici pentru tine!
Ești interesat? Atunci informează-te chiar astăzi!

Tel. și Whatsapp: 0040 751 - 60 33 99
Mail și Skype: info@iuvare.ro

www.iuvare.ro

Iuvare provine din 
limba latină și înseamnă 
ajutor, sprijin, îndrumare. 
Motto-ul  nostru, ‚’’Noi 
suntem familie’’ este un 
concept de viață pentru 
noi, nu doar un motto.„

“


