
Nasze usługi prawne Koszty

Delegowanie pracowników z EU doSzwajcarii 180 CHF/godz. w zależności od nakładupracy
Porady i reprezentacja w zakresie prawapracy 360 CHF/godz. w zależności od nakładupracy
Ogólne porady, asekuracja 120 CHF/godz. w zależności od nakładupracy

Pośrednictwo pracy dla kandydatów Go2Job jest bezpłatne, łącznie z kosztamiuznawania dyplomów, w przypadkupodpisania umowy o pracę za naszympośrednictwem po 3 miesiącachzatrudnienia bez wypowiedzenia
Uznawanie dyplomów w Szwajcarii
Z Austrii i Niemiec Lekarze i personel medyczny 600 CHFwszystkie pozostałe zawody 900 CHF
Wszystkie pozostałe kraje EU Lekarze i personel medyczny 900 CHFwszystkie pozostałe zawody 1200 CHF
Państwa nie należące do EU Wszystkie zawody od 1500 CHF
Uznawanie dyplomów na terenie Niemiec Tylko lekarze 1200 CHFi personel medyczny 900 CHF

Usługi prawne & pośrednictwo pracy
Podane ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 7,7%. Ponadto, koszty sądowei urzędowe, np. koszty uznawania dyplomów, ponosi bezpośrednio klient.

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

Dzięki naszym usługom jesteście obszernie poinformowani i najlepiejreprezentowani.Zapraszamy do szybkiego nawiązania kontaktu!

Praca w Szwajcarii
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Usługi prawne Medyczny rynek pracySzwajcarski rynek pracy
Przez Go2Job umożliwiamy naszymklientom bezpłatne (lekarze iprzedstawiciele innych zawodówmedycznych) uzyskanie umowy oprace.
W przypadku zatrudnienia za naszympośrednictwem zwrócimy w całościpowstałe u nas koszty związane zuznawaniem dyplomu po 3miesięcznym zatrudnieniu bezwypowiedzenia.
Otrzymanie zezwolenia na pracę jak iuznawanie dyplomu jest dla wszystkichzawodów zależne od znajomości językaniemieckiego. Znajomość językaniemieckiego musi być wystarczająca(poziom B2 dla pielęgniarek oraz C1 dlalekarzy).
W związku z tym prosimy o załączenieświadectwa znajomości języka lub ozgłoszenie się na odpowiedni kursjęzykowy.
W Szwajcarii jest bardzo wiele wolnychmiejsc pracy, dlatego inwestycja wznajomość języka oraz uznaniedyplomu, a tym samym w przyszłość,zwróci się z dużymprawdopodobieństwem wielokrotnie.

Go2Legal AG w Bazylei jest kancelariąprawną specjalizującą się na terenSzwajcarii. Nasze usługi obejmująporady i reprezentację w zakresie prawapracy, uznawania wszystkich dyplomówna szwajcarskim rynku pracy orazuznawania dyplomów dla lekarzy ipielęgniarstwa na niemieckim rynkupracy.
Z myślą o zawodach medycznychprowadzimy również dział Go2Job -ekskluzywną agencję pośrednictwapracy, która posiada specjalistycznąwiedzę w zakresie rynku pracy dlazawodów medycznych.
Ponadto, dzięki naszej usłudzedelegowania pracowników, mogądziałać europejskie irmy nadochodowym rynku szwajcarskimprzez 90 dni kalendarzowych w roku.Załatwimy dla Państwa chętniewszystkie niezbędne zgłoszenia icertyikaty oraz udzielamy informacjidotyczących księgowości pracy.
Naszym głównym dążeniem jestoptymalny standard jakościowyoferowanych usług. Dzięki temujesteście obszernie poinformowani oraznajlepiej reprezentowani.

Lekarze:Średni dochód: 190 000 CHF = 172440 EUR w Szwajcarii (stan w grudniu2019 r., Sondaż BAG 2014), 79.500EUR w Niemczech (TV Uni Facharzt2019) Wystarczająca ilość personelumedycznego, najnowsze technologie,mała ilość nadgodzin i wystarczającyczas dla każdego pacjentacharakteryzują klimat pracy na terenieSzwajcarii.
Pielęgniarstwo:Przeciętne dochody: 71 600 CHF = 65073 EUR w Szwajcarii (stan w grudniu2019 r.; Amt Wi/ Arbeit Zü 2016), 35580 EUR w Niemczech (Arb-Agentur2017).Warunki w porównaniu z Niemcami(Sondaż TU Berlin):Ilość pacjentów na pielęgniarkę/pielęgniarza: Szwajcaria: 6 – Niemcy: 10Badanie pod kątem poczucia uznania:Szwajcaria: 61% – Niemcy: 35%Badanie zadowolenia z wynagrodzenia:Szwajcaria: 66% – Niemcy: 34%Badanie dotyczące poczucia przeciążeniaw pracy: Szwajcaria: 15% – Niemcy: 30%Warunkiem wykonywania zawodu jestuznanie dyplomu przez odpowiednieinstytucje administracyjne.

Pośrednictwo pracy
Wszyscy mieszkańcy EU majądostęp do szwajcarskiego rynku pracyi w razie zawarcia umowy o pracęotrzymują zezwolenie na pobyt.Szwajcaria wyróżnia się bardzodobrymi warunkami pracy i płacy.Infrastruktura tego kraju jestznakomita, szpitale i szkoły są dobrzewyposażone. Szwajcaria słynąca zniskich podatków, bezpośredniejdemokracji i sympatycznychmieszkańców jest i może się staćojczyzną dla wielu emigrantów.
Dla przykładu przedstawiamyzestawienie danin obowiązkowychprzy rocznym wynagrodzeniu bruttow wysokości 71 600 CHF.(Pracownik, 30 lat):- 307,28 CHF(AHV/IV/EO)- 65,63 CHF (ALV)-85,92 CHF (NBU)- 26,85 CHF(KTG)- 269,97 CHF (funduszemerytalny). Po wszystkichpotrąceniach z tytułu ubezpieczeńspołecznych (12,66%, stan wgrudniu 2019 r.), rocznewynagrodzenie netto wynosi 62 532CHF, a więc miesięcznewynagrodzenie netto to 5 211 CHF.Odliczony zostanie także podatekdochodowy w wysokości 15%dochodu.
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