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Kdo smo mi, o podjetju: Podjetje GLOB d.o.o. se ukvarja z izobraževalno in svetovalno dejavnostjo na
nemškem trgu. Mnogim posameznikom ponujamo svetovanja in jezikovna izobraževanja, izobraževanja na
področju strokovnega jezika in ostale priprave, ki zajemajo uspešno vključitev za življenje v tujini.

Vizija in poslanstvo podjetja: Poslanstvo našega podjetja je omogočiti posameznikom, da se s svojimi
potenciali uveljavijo na nemškem trgu. Pri tem jim naši svetovalci vas čas nudijo tudi ustrezno podporo,
svetovanje in strokovna izobraževanja, da bi s tem zagotovili čim lažjo pot do uspeha.
Poslovno področje, proizvod: Strankam ponujamo celosten paket iskanja zaposlitve na nemškem trgu, in sicer
izobraževanje v nemškem jeziku, izobraževanje v strokovnem jeziku, organiziran razgovor z nemškim
delodajalcem skupaj s pripravo in prevozom na razgovor ter pomoč pri iskanju namestitve.
Ključne stranke: Podjetje je specializirano za iskanje zaposlitev zdravstvenega kadra.
Kaj nudimo: Ponujamo posredovanje rednega delovnega razmerja, strokovno usposobljene učitelje in
svetovalce, ure nemškega jezika v sproščenem vzdušju, ure iz nemškega strokovnega jezika z medicinsko
terminologijo, brezplačno slovensko govorečo svetovalno službo v Nemčiji, delo v mednarodnem okolju.
Kaj pričakujemo: Prijavijo naj se naslednji kandidati:


diplomirane medicinske sestre/ diplomirani zdravstvenik



medicinske sestre in medicinski tehnik



bolničarje in negovalce



zdravstveno osebje v domovih za starejše

Vsi zainteresirani nam lahko pošljete svoje priloge z življenjepisom in aktualno osebno fotografijo na
elektronski naslov: info.ljubljana@glob.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01/568-71-36.
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