
 

 

ENFERMEIROS/AS SAÚDE MATERNO-INFANTIL – HAMBURGO 
 

A Asklepios Klinik Altona, na bonita cidade de Hamburgo, está à procura de profissionais de 
Enfermagem motivados e dedicados para integração a longo prazo nas suas equipas do serviço de 
Saúde Materno-Infantil.  

O Asklepios Klinik Altona é um Hospital de cuidados gerais com mais de 600 camas, 15 serviços de 
especialização e um dos maiores serviços de Urgência em Hamburgo.  

As entrevistas decorrerão nos dias 30 e 31 de outubro, no Porto.  

As suas tarefas: 

• Planear, executar e avaliar a prestação de cuidados de Enfermagem direcionados à 
família; 

• Organizar e coordenar o trabalho de forma autónoma; 
• Manutenção de registos relativos aos cuidados; 
• Acompanhamento e orientação a estudantes e assistentes de Enfermagem; 
• Participação ativa nas equipas terapêuticas multidisciplinares; 
• Utilização de tecnologias de informação na gestão de doentes e cuidados. 

Perfil pretendido:  

• Licenciatura em Enfermagem obtida na União Europeia; 
• Sentido de compromisso, espírito de trabalho em equipa e boa capacidade de 

integração; 
• Espírito aberto relativamente a novos conteúdos de Enfermagem e mudanças 

organizacionais; 
• Competências de informática na ótica do utilizador; 
• Motivação para desenvolver a carreira profissional na Alemanha; 
• Gosto por desafios e capacidade de superação.  

Condições oferecidas: 

• Curso de Alemão gratuito até ao nível B2 (inclui o exame); 
• Apoio com a relocação e reconhecimento de competências; 
• Alojamento garantido;  
• Contrato de trabalho a tempo indeterminado; 
• Vencimento conforme o acordo coletivo de trabalho, com salário base a partir de 

2100€ líquidos mensais (acrescem suplementos); 
• Bónus anual; 
• Formação contínua personalizada em áreas de interesse;  
• Integração numa equipa motivada e eficiente; 
• Plano poupança-reforma, medicina preventiva gratuita; 
• Infantário, passe mensal de transportes públicos e outros benefícios. 

 

Se tem interesse em saber mais ou candidatar-se a esta posição, por favor encaminhe-nos o 
seu CV Europass para portugal@job-ag.com. 




