Centrul german de lingvistica si
intermediere a medicilor europeni

Locuinta dedicata medicilor
aflata in Leese, 31633, Germania

Oferim medicilor care au studiat in interiorul UE si care au
cunostinte de limba germana minim A2, sansa de a incepe
repede o cariera de medic in Germania.

Fii oaspetele nostru si beneficiaza de
oferta noastra unica.
Te asteptam intr-o locuinta mobilata
complet, intr-o zona linistita.
Este locul perfect pentru a incepe pregatirea
carierei de medic in Germania.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camere mari, single sau duble
Mobilat complet
Internet si TV incluse
Biciclete si masina la dispozitie 24 h
Terasa de iarna
Bucatarie mare utilata complet
Sufragerie comuna cu loc de studiu
Bai cu dus
Zona linistita, supermarketuri in
apropierea locuintei
• Sali separate de curs

Impreu
na
pentru
succes
ul tau!

Oferta noastră pentru medici
dintr-o privire!
• 4 luni cazare gratuită în vila alocata medicilor
• Asigurare de sănătate gratuită
• Noi suportăm costul întregii cereri pentru Approbation în valoare de aprox. 1.500 €
• Loc de munca garantat într-o clinică germană sau
un centru de îngrijire medicală
• Costuri de transport suportate de firma
noastra
• Bani de buzunar lunar in valoare de 150 €
• Până la 8 ore de lecții de germană pe zi în sala de
clasă
• Utilizarea zilnică a unei aplicații de învățare a
limbilor străine
• Consilier personal care este disponibil pentru
toate întrebările tale
• O masă calda în fiecare zi
• Fără clauze ascunse, oferim transparenta
totala!

‘‘Profesor individual de
germana in sali de clasa,
pregatirea perfecta
pentru FSP!‘‘

Nu suntem o firma clasica
de intermediere!
Suntem prietenul si partenerul tau
de la inceput pana la
sfarsit in demersul tau de a deveni
medic in Germania.

www.desvea.ro

Planul nostru pentru succesul tau!
Inceputul cursurilor
Cursul de germana este impartit in 2 grupe, cu maxim 8 cursanti per grupa. Grupa
in care vei studia este decisa in baza cunostintelor tale de germana.
Grupa 1: Germana de la nivelul A2/B1
Grupa 2: Germana de la nivelul B2

Curs de limba
germana
Cursul de germana si obtinerea
dreptului de a practica medicina
In salile noastre de curs te
pregatim pentru sustinerea
examenului de limba germana
(Fachsprachenprüfung) pe durata a
4 luni.

Grupa 1
la nivelul A2/B1

Grupa 2
la nivelul B2
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Cursuri de germana pana la B2
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Aprofundarea limbii germane
Sustinerea examenului de B2 si
inceperea procesului de inscriere la
FSP.
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Cursurile se vor centra pe limbaj medical

LUNA

•
•

Incepem sa cautam un angajator pentru tine
Cursurile se centreaza in continuare pe sustinerea FSP-ului.
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Incepand cu luna 5:
Dupa terminarea cursului de 4 luni, aveti 2 optiuni:

1. OPTIUNE

Sa incepi practica la o clinica sau spital, pana la sustinerea cu succes a FSP-ului.

2. OPTIUNE

Poti ramane in continuare oaspetele nostru si sa urmezi cursurile mai departe, pana la
sustinerea cu succes a FSP-ului.

In ambele variante vei fi in continuare sustinut in vederea examenului FSP, aceasta fiind singura
varianta care garanteaza succesul.
De obicei, durata cuprinsa intre depunerea dosarului si sustinerea examenului este de 8 pana la 12
saptamani, in functie de autoritatile germane.

Bine ati venit in Leese,
Niedersachsen
Regiune: Niedersachsen
District: Nienburg/Weser
Suprafata: 29,66 Km patrati
Locuitori: cca 2000
Website: www.leese.de

O zona idilica si linistita.
Perfect pentru invatat in liniste si intensiv!
Leese se afla in apropierea raului Weser in Niedersachsen. Este un oras mic, intr-o zona superba,
perfect pentru pregatirea FSP-ului. Avand gara in apropiere si orase mai mari in zona, cum ar fi
Nienburg sau Minden, ai posibilitatea sa descoperi mai multe despre Germania vizitand diverse
locatii.

www.desvea.ro

Noi suntem DESVEA.
Ne poti contacta oricand.

Christoph Widdel
Director executiv

Gülsah Öztürk

Profesoara de germana

Raluca Popescu
Consilier integrare

Mirel Becher

Consilier integrare

Conditii de participare:
Studiul medicinei in interiorul UE
Nivel de germana minim A2/B1
Cazier juridic fara incidente
Motivatie maxima
Sinceritate, respect si amabilitate

Denise Mayerl

Profesoara de germana

Daca indeplinesti conditiile de mai sus si esti
interesat de o cariera de medic in Germania,
ai incredere sa te ajutam noi?
Atunci contacteaza-ne cat mai curand pentru a
ti se rapsunde la toate intrebarile sau posibilele
nelamuriri pe care le-ai putea avea si pentru
a rezerva unul din locurile disponibile pentru
inceperea cursurilor de germana.

Puteti contacta persoana dvs. de contact personal Mirel Becher folosind
urmatoarele date de contact:

Telefon: 0179/257 35 58
E-Mail: m.becher@desvea.de

www.desvea.ro

Ai incredere in expertii in intermedierea
personalului medical, ai incredere in
DESVEA.

Suntem o firma sincera, transparenta si 100%
corecta, asteptand acelasi lucru de la oamenii cu
care lucram.
Conducerea DESVEA are o experienta de peste
35 de ani in domentiul medical si suntem
foarte bine conectati la piata de munca din
Germania. Intentia noastra este sa colaboram
in tot procesul care va aduce la final sustinerea
cu succes a examenului in vederea obtinerii
dreptului de libera practica a medicinei in
Germania. Dorinta noastra este ca tu sa iti
construiesti un viitor stralucitor in domeniul
medical. In cariera dar si in plan personal.
Suntem multumiti numai daca si tu esti
multumit!
Si pentru asta, lucram intens zi de zi.

Am Graben 11
D-32469 Petershagen
+49 (0) 5705 / 670 99 280
0040 / 753 35 23 74

„Cu DESVEA esti asigurat!
Ne ocupam de tot si preluam 100% din costuri, fara
clauze ascunse sau contracte imposibil de citit.“

info@desvea.de
www.desvea.ro
Desvea este o divizie a TCCW Personal GmbH.

