
Serviços legais Preço

Serviço de colocação de empregados 180 CHF por hora, com base no esforço

Serviços jurídicos e de representação 360 CHF por hora, com base no esforço

Aconselhamento geral e apoio 120 CHF por hora, com base no esforço

Serviços de agência de emprego Go2Job é gratuito, incluindo Os custos do
reconhecimento do diploma se você ainda
estiver no emprego e não for demitido após 3
meses.

Reconhecimento do diploma para a
Suíça

- da Alemanha e da Áustria Profissões médicas 600 CHF
Outras profissões 900 CHF

- Outros estados da UE Profissões médicas 900 CHF
Outras profissões 1200 CHF

- de Estados fora da UE Todas as profissões desde 1500 CHF

Serviços jurídicos e agência de empregoOs preços cotados são mais despesas e 7,7% de IVA. Os custos judiciais e
administrativos, tais como custos de reconhecimento, também devem ser
suportados directamente pelo cliente.
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4054 Basel
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+41 61 511 8640
mail@go2legal.ch
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Connosco está bem aconselhado, bem representado e
bem recrutado.Contacte-nos!

Trabalhar na Suíça ?

© Go2Legal AG



Serviços jurídicos Empregos médicos na SuíçaMercado de trabalho suíço

A Go2Job traz médicos e outros
profissionais de saúde em empregos de
primeira classe, gratuitamente.
Distinguimo-nos por estarmos
rigorasamente e exclusivamente focados
nos interesses dos nossos clientes.

Se conseguirmos colocá-lo num
emprego, reembolsaremos integralmente
os custos que nos foram pagos com o
reconhecimento dos diplomas, se ainda
estiver numa relação de trabalho e não
for despedido após 3 meses.

Aconselhamo-lo e colocamo-lo com
grande expriência, uma equipa
amigável, actualizações regulares sobre a
situação e conhecimentos jurídicos.

Se estiver interessado no nosso serviço
de agência médica sem nos solicitar
previamente o reconhecimento do
diploma, é também muito bem-vindo
para nos contactar.

Por favor, carregue directamente o seu
curriculum vitae e os seus certificados
ou deixe-nos primeiro calcular um
salário médio estimado à medida do
seu currículo.
Tratamos os seus dados pessoais com o
maior cuidado e respondemos no prazo
de 3 dias úteis.

Go2Legal AG é um escritório de
advogados especializado em direito do
trabalho, reconhecimento de diplomas e
colocação de empregados localizado em
Basileia. A Go2Legal é também o seu
contacto para a emigração para a Suíça.

Os nossos serviços incluem o
aconselhamento e representação em
direito do trabalho e o reconhecimento
de todos os diplomas para o mercado
de trabalho suíço e o reconhecimento
de diplomas para profissionais de saúde
para o mercado de trabalho alemão.

Exclusivamente para profissionais de
saúde, fornecemos a Go2Job, uma
agência de emprego que possui
conhecimentos específicos sobre o
mercado de trabalho médico e que exige
por si só os mais elevados padrões de
qualidade.

Por fim, oferecemos às empresas
europeias a possibilidade de se
manterem activas no lucrativo mercado
suíço, utilizando o nosso serviço de
colocação de pessoal por até 90 dias
por ano e po colaborador. Podemos
fornecer-lhe todas as notificações e
certificados necessários bem como
informações e dados para ajustar a sua
folha de pagamento em conformidade.

Doctor (M.D.):
Salário médio na Suíça:
190‘000 CHF = 172‘440 EUR*
(BAG study 2014, câmbio de 12/2019)
Salário médio na Alemanha:
79‘500 EUR(TV Uni Facharzt 2019)
Os trabalhos médicos na Suíça
caracterizam-se por um bom índice de
enfermeiros por paciente, tempo para o
paciente único e comparativamente poucas
horas extras.
Cuidados de enfermagem:
Salário médio na Suíça:
71‘600 CHF = 65‘073 EUR*
(Amt Wi/Arbeit Zürich 2016)
Salário médio na Alemanha:
35`580 EUR (BfA, 2017)
Condições em comparação com a
Alemanha (Estudo TU Berlin 2012):
Indice de enfermeiro por paciente
CH: 6 — DE: 10
Sentimento de apreciação:
CH: 61% — DE: 35%
Satisfação com o salário:
CH: 66% — DE: 34%
Sentimento de exigências excessivas:
CH: 15% — DE: 30%
Para exercer Estas profissões, o seu
diploma deve ser reconhecido no
respectivo escritório antes de começar a
trabalhar. Teremos todo o prazer en
aconselhá-lo ou representá-lo
legalmente neste procedimento

Agência de emprego

Como cidadão da UE, você tem o
direito de acessar o mercado de
trabalho suíço. S tiver um contrato
de trabalho, também pode obter uma
autorização de residência.

A Suíça caracteriza-se por condições
de trabalho e salariais muito boas. As
infrastruturas, os hospitais e as
escolas também são excelentes. A
suíça, com os seus impostos baixos, a
famosa democracia direta e as pessoas
muito educadas, é verdadeiramente
única e lar de muitos imigrantes.

Como exemplo, fornecemos um
cálculo da folha de pagamento de um
salário bruto anual de CHF 71.600
(empregado de 30 anos):

- 307.28 CHF (AHV/IV/EO)
- 65.63 CHF (ALV)
- 85.92 CHF (NBU)
- 26.85 CHF (KTG)
- 269.97 CHF (fundo de pensão)

Após os subsídios para a segurança
social (12.66%, 12/2019) o salário
restante por ano é de 62‘532 CHF. É
um salário de 5‘211 por mês. A este
montante é deduzido um imposto
sobre rendimento retido na fonte no
valor de até 15%.

www.go2legal.ch www.go2suisse.ch

Pode encontrar mais informações no BLOG da nossa empresa:Visite o nosso website para mais informação:


