
 

 este o companie de consultanță și 
servicii de recrutare personal cu sediul în 
România, București, cu o sucursală în Brașov și o 
altă sucursală în Germania, Bavaria, Ingolstadt.  

 oferă consultanță companiilor 
germane care doresc să iși extindă echipa de 
angajați, asigurându-le personalul necesar prin 
servicii profesioniste de recrutare. Intermediem 
forță de muncă înalt calificată în toate domeniile 
din Germania.    

 asigură servicii complete pentru 
candidați, de la găsirea unui loc de muncă până la 
sprijinul necesar integrării la noul loc de muncă și 
în noul mediu de viață.     

 

 Obiectivul 

ProCariera furnizează servicii de calitate astfel încat să 
fie obținute performanțe optime și sigure, folosind cele 
mai adecvate metode. 

 Pasiunea 

Considerăm că orice afacere trebuie să aibă la bază nu 
doar un plan bine gândit, ci și foarte multă dedicare. 
Tocmai din acest motiv le acordăm partenerilor noștri 
toată atenția și le dedicăm timpul și calitatea muncii 
noastre.   

 Parteneriatul  

Ne bazăm pe încredere și mizăm pe ideea că printr-o 
comunicare eficientă putem stabili legături reciproc 
avantajoase.  
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1. Adresați-vă unuia dintre consultanții noștri, 
telefonic, prin e-mail sau completați formularul 
de contact de pe site-ul nostru, 
www.procariera.eu. 

2. Transmiteți CV-ul dumneavoastră.  

 3. Primul interviu care are ca scop evaluarea 
cunoștintelor de limbă germană și stabilirea 
planului de candidare. 

4. Interviul cu angajatorul unde vă vom susține și 
îndruma astfel încat șansele dumneavoastră să fie 
unele foarte bune. 

5. Încheierea contractului de muncă. 

6. Obținerea autorizației de liberă practică. Ne 
vom ocupa de toate formalitățile în vederea 
eliberării acestui document. 

7. Începerea activității 

 nu percepe comision pentru 
serviciile oferite: 

• întocmim documentația necesară aplicației 
dumneavoastră; 

• dacă nu aveți cunostințe de limbă germană le 
puteți dobândi în cadrul cursurilor oferite de noi 
înainte de începerea jobului în Germania. 

• identificăm locul de muncă potrivit profilului și 
criteriilor dumneavoastră.  

• dacă este cazul, veți primi lista cu documentele 
necesare pentru obținerea certificatului de 
recunoaștere a diplomei dumneavoastră, după 
care noi preluăm contactul cu autoritățile pentru 
eliberarea acestuia.  

• un reprezentant al firmei vă insoțeste la 
interviul cu angajatorul.   

• consultanță în problemele legate de contractul 
de muncă și asistență la negocierea acestuia.  

• sprijin și în integrarea dumneavoastră.  

Strategia noastra de succes 

Coeziunea de echipa 

Stim ca succesul unei companii reprezinta 
mai mult decat suma partilor sale. Numai o 
echipa bine coordonata si inchegata poate 
satisface cerintele clientilor si poate sa-si 
asume sarcini exigente. 

  
 

 

 

 Obiectivul 

ProCariera furnizează servicii de calitate 
astfel încat să fie obținute performanțe 
optime și sigure, folosind cele mai adecvate 
metode. 

 Pasiunea  

Considerăm că orice afacere trebuie să aibă 
la bază nu doar un plan bine gândit, ci și 
foarte multă dedicare. Tocmai din acest 
motiv le acordăm partenerilor noștri toată 
atenția și le dedicăm timpul și calitatea 
muncii noastre.   

 Parteneriatul  

Ne bazăm pe încredere și mizăm pe ideea că 
printr-o comunicare eficientă putem stabili 
legături reciproc  avantajoase.  
 

 

Procedura 

http://www.procariera.eu/


Școlarizare 

Formarea profesională pentru îngrijitori de 

bătrâni în Germania durează trei ani. 

Studenții vor fi remunerați în timpul celor trei ani 

de pregătire pentru meseria de îngrijitor de 

bătrâni astfel: primul an de pregătire: 975,69 

Euro, al doilea an de pregătire: 1.037,07 Euro, al 

treilea an de pregătire: 1.138,38 Euro 

 

Colaboram  cu diferite școli de formare 

profesională a îngrijitorilor de bătrâni sau 

persoane cu handicap din Germania, astfel încât 

putem intermedia locuri de școlarizare pentru 

persoanele interesate în a învăța această profesie 

direct în Germania. 

     

 

 

Birou Germania 
Sachsstraße 1a, D-85080 Gaimersheim 
info@procariera.eu  
Mobil: +49 (0) 175 700 08 48  
Tel: +49 (0) 8458 603 711-22 
 
Birou Brasov  
Mihail Kogalni-ceanustraße 11, Bl. C1, Et. 4, Ap.4.2 
RO-500173 Brasov  
Mobil: + 40 (0) 771 460 916  
Tel:      + 40 (0) 368 406 882 

www.procariera.eu 
 

     

Cariera în Germania 

Oportunițătile de carieră pe piața muncii din Germania 
depind în mare masură de calificări iar în cazul 
străinilor de recunoașterea calificărilor dobândite în 
străinătate.  

Oportunități de carieră în tehnologie și IT 

Dezvoltările și invențiile din domeniul stiințelor 
informaticii au adus economia germană în topul lumii. 
Companiile din aceste zonă caută un personal calificat, 
astfel că oportunitățile de carieră în acest domeniu 
sunt foarte promițătoare.      

Oportunități de carieră pentru ingineri 

În Germania sunt căutați specialisti in domeniile 
ingineriei mecanice și auto, precum și al ingineriei 
electrice.   

Oportunități de carieră în medicină 

Piața medicală din Germania ar putea angaja încă 
5.000 de medici. Exista o lipsa semnificativă de medici 
în Germania.   

Oportunități de carieră pentru îngrijitori și 
asistenți medicali 

Pentru furnizorii de servicii medicale, cum ar fi 
spitalele, azilele de bătrani și alte instituții de ingrijire, 
capacitatea de a atrage și de a păstra personalul 
calificat este din ce în ce mai diminuată. Există o lipsă 
acută de lucrători calificați în domeniul de sănătate și 
de ingrijire pe teritoriul Germaniei, ceea ce oferă 
oportunități considerabile pentru lucrătorii calificați 
din străinătate.  

Oportunități de carieră- forță de muncă 
calificată/necalificată 

 

 
 

Recrutare            
personal pentru  

Germania 
 

 

 

CONTACT 

mailto:info@procariera.eu
http://www.procariera.eu/

