
Ügyvédi szolgáltatások Költségek

Munkavállalók rövid távú kiküldetése 180 CHF/óra
Munkajogi tanácsadás és képviselet 360 CHF/óra
Általános tanácsadás és segítségnyújtás 120 CHF/óra

Munkaközvetítés a pályázó számára A Go2Job díjmentes, beleértve a diplomaelismerésével kapcsolatban felszámítottköltségeinket, melyeket munkaszerződéslétrejötte esetén, három hónaposfelmondás nélküli munkaviszony utánvisszatérítünk
Diplomák elismertetése Svájcban
Németországból és Ausztriából Orvosok, egészségügyi dolgozók 600CHFMinden további szakma 900CHF
Minden további EU országból Orvosok, egészségügyi dolgozók 900CHFMinden további szakma 1200CHF
Harmadik országok Minden szakma 1500CHF
Diploma elismertetés Németországban Csak orvosok 1200CHFEgészségügyi dolgozók 900CHF Ügyvédi szolgáltatások és munkaerő-közvetítés

Holeestrasse 1354054 BaselSchweiz+41 61 511 8640mail@go2legal.chwww.go2legal.ch

Tanácsadás, jogi képviselet és munkaközvetítéskimagasló színvonalon!

Munkavállalás Svájcban?

© Go2Legal AG

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a 7,7% ÁFÁ-t. Ezenkívül a bírósági és hivatalosköltségeket, mint például az elismertetést, közvetlenül az ügyfél viseli.



Ügyvédi szolgáltatások Svájci egészségügySvájci munkaerő-piac
A bázeli székhelyű Go2Legal Rt. egymunkajogra, szakképesítésekhonosítására és határon átnyúlómunkaközvetítésére specializálódotttanácsadó iroda, mely az Ön partnerekülföldi munkavállalási ügyekben.Szolgáltatásaink felölelik a munkajogitanácsadást és képviseletet, diplomáksvájci munkaerő-piaci elismertetésieljárásának teljes körű intézését(szakiránytól függetlenül), valamint azegészségügyi végzettségek elismertetéséta német munkaerő-piacon.Továbbá a Go2Job felületén exkluzívmunkaerő-toborzás szolgáltatást isnyújtunk az egészségügyi szakmákbandolgozó szakemberek számára. AGo2Job különleges szaktudással és alegmagasabb minőségikövetelményekkel támogatja Önt.A fentieken túl teljes körű szolgáltatástnyújtunk európai cégek számáramunkavállalók rövid távúkiküldetésének szervezéséhez. Ezenszolgáltatásunk segítségével az Őn cégeszámára elérhetővé válik, hogyakár 90 naptári napig a jövedelmezősvájci piacon tevékenykedjen.Lebonyolítjuk az összes szükségesbejelentést és igazolást, valamintrendelkezésére bocsátjuk az egyénibérelszámoláshoz szükségesinformációkat és adatokat.

Orvosok:Átlagos jövedelem: 190.000 CHF =172.440 EUR (12/2019) Belgyógyászat:168.600 CHF, aneszteziológia:204.000 CHF, nőgyógyászat: 215.800CHF (BAG-tanulmány, 2014)79.500 EUR Németországban(szerződéses egyetemi szakorvos 2019-ben). Svájcban különösen jó a beteg-személyzet arány, van elég ágy, így jutidő a betegekre és kevés a túlóra.
Ápolás:Átlagjövedelem:71.600 CHF = 65.073 EUR (12/2019;Munkaügyi és gazd. Hiv. Zürich 2016)35.580 EUR Németországban(Munkaügyi Hivatal 2017)Feltételek Németországgalösszehasonlítva (a Berlini MűszakiEgyetem tanulmánya):Beteg/gondozó: CH: 6/1 - DE: 10/1Megbecsültség: CH: 61% - DE: 35%Elégedetség izetés: CH: 66% - DE: 34%Túlterheltség: CH: 15% - DE: 30%Ezen szakmák gyakorlásához, a munkamegkezdése előtt egy illetékes hivataláltal elismert végzettséggel kellrendelkeznie. Szívesen állunkrendelkezésére ügyvédi tanácsadással,vagy vállaljuk jogi képviseletét ebben azeljárásban.

Munkaerő-közvetítés
Uniós polgárnaként Önnek joga vanbelépni a svájci munkaerőpiacra.Munkaszerződéssel pedigtartózkodási engedélyre is jogosult.Svájcot nagyon jómunkakörülmények és kiválóbérszínvonal jellemzi. Jó azinfrastruktúra, illetve a kórházak ésaz iskolák is nagyon jól felszereltek.Különösen vonzó az alacsonyadózás, a közvetlen demokrácia és azemberek udvariassága. Ezért sokanörömmel választják új otthonuknak.Példaként egy 71.600 CHF összegűéves bruttó izetésről szóló izetésikimutatást ismertetünk. (Amunkavállaló 30 éves):- 307,28 CHF (AHV/IV/EO,öregségi, rokkanti és egyéb járulék)- 65,63 CHF (ALV, munkanélkülijárulék)- 85,92 CHF (NBU, nem üzemibaleseti járulék)- 26,85 CHF (KTG, beteg napibiztosítási juttatás)- 269,97 CHF (nyugdíjpénztár)Az összes társadalombiztosításilevonás után (12,66%,12 /19)eredményként egy 62.532 CHF-nakmegfelelő éves nettó bért kapunk,
tehát a havi nettó bér 5.211 CHF. Ajövedelem 15% -a forrásadókéntlevonásra kerül.

www.go2legal.ch www.go2job.ch www.go2suisse.ch

További információkat CÉGES BLOGUNKBAN találTovábbi információkért látogassa meg a go2legal felületét:

A Go2Job segítségével orvosi illetvemás egészségügyi szakmában dolgozóügyfeleinket költségmentesen kíválómunkakörülmények közé közvetítjük.Számunkra a pályázók érdekeinekképviselete a legfontosabb. Háromhónapos felmondás nélkülimunkaviszony után az általunkkiközvetített pályázóknak még azoklevél elismerésével járó, nálunkesetlegesen keletkezett költségeket isteljes egészében visszatérítjük.Kérjük, vegye igyelembe, hogy aközvetítés csak akkor járhat sikerrel,ha a pályázó megfelelő németnyelvtudással rendelkezik!

Ezért kérjük, jelentkezéséhez csatolja anyelvtudását igazolódokumentumokat, illetve haszükséges, még ma iratkozzon be egynyelvtanfolyamra! A diplomaelismeréséhez ugyanúgy előfeltétel anemzetközi nyelvvizsga, mint sokálláshoz. Svájcban nagyon sokbetöltendő állás van, így valószínűlegtöbb téren is kiizetődik anyelvtudásba, diploma elismertetésbeés ezáltal a jövőbe fektetett energia,pénz és erőfeszítés.Töltse fel önéletrajzát és abizonyítványait még ma!
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