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NOTICE  

 

Deployment of Qualified Nurses to Germany 

Government Nursing Officer’s Association 

 
 

GNOA Batch 6 
 

Applicants between +40-42 years shall apply for Nursing in Elders homes. They 
will arrive before they complete 43 years with B1 with Diploma  

/ BSc or MSc in Nursing. 

 
Commencement Date 30th November 2022 

Closing date: 28th November 2022 

 

 
 

Contact   GNOA Asanka 077999299   SLG Suneth 0760901261 
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Recruiter  : IPP for Hospitals and Nursing / Elders Homes ( Over 100 Nurses in A1 
and A2 German Language course) 
 
Eligibility: A minimum of three years (03) nursing Degree (BScN) / Diploma (NTS) 
MSc foreign or local university and registration with Sri Lanka Nursing Council 
with minimum of 2 years work experience.  
 
Salary:  
Base gross salary before recognition is Euro 2,600 to 2,800 per month and after 
recognition Euro 2,800 to 3,100 this is excluding accommodation, working extra 
hours will be paid additionally. Deduction of taxes shall apply. 
 
Job Description: Qualified Nurses for Elders homes / Hospitals 
 
German Language:. 

 Couse fees, exam B1 and translation FREE  Classes are conducted by native 

teachers online 5 days a week. B2 to be paid by the employer in Germany with 

the exam fees paid and recognition process cost and pass the test to become a 

qualified nurse according to the laws prevailing. 

Employment offer letter  
Once the application CV is approved by the employer the agency will issue the 
confirmation letter for the processing of the contract and to commence the 
language course up to B1 is completed. Employer interview and issue on 
preliminary employment letter to be issued at the end of A1 with an overall score 
of 80% on the beagle language course. 
 
Employment contract 
The contract shall be for a minimum of 24 moths and it is expected that the 
candidate shall not default the contract within the first 12 months failing which a 
penalty clause shall apply.  
 
A training program for 3-6 months shall be conducted by the employer in 
Germany with paid salary. The B2 language course shall be completed within this 
period too.  
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The full recognition shall be within 12 months at which candidates work and earn 

and the process is free of change. 

Family reunification.  
Candidates are allowed to apply for family visa only for the spouse and children 
under age of 20 years once they complete 1 years of employment. This process is 
done after 6 months of employment and completion of B2 and passing of the 
nursing exams in Germany.   
 
Employer’s obligation 
Traveling expenses for the candidate shall be paid by the employer, with work 
visa. The Sri Lanka Foreign Employment Bureau fees to be paid by the candidate.  
Processing of job applications in Germany, Job placement according to selected 
candidates, employment contracts, visa processing, and free issue of air ticket, 
welfare and accommodation allocation by the employer.  
 

Local agency Fee : LKR 100,000 per applicant; 

Bank details for the payment 
Name of account . U.M.S. Wijesinghe 
Bank: National Savings Bank City Branch  
Branch code 0002 
Bank code :7719 
Account Number : 1/ 0002 /09/ 58905 
 
An official receipt will be issued by 27 Th Lane Business Hub Pvt Ltd 
 
Payment slip to be sent by WhatsApp to GNOA Mr Asanka 077 999 2299 
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වයස අවුරුදු 40- 42 අතර අය සඳහා අදාල ක ාන්කේසි 

1)ඔබගේ උපරිම වයස සීමාව ඔබ ඉල්ලුම් කරන මාගේ පළගවනිදා වනවිට අවුරුදු හතළිේ ගදකයි මාස 

හතර ගනාඉක්ම වූ අගයකු විය යුතුය 

2)වසරකට වඩා ගහද නිලධාරිගයකු ගලස ගේවය කළ අයකු විය යුතුයි 

3)ඩිපගලෝමාධාරී,ගහෝඋපාධිධාරී විය යුතුයි 

4)ජර්මන් භාෂාගේ ඇති A1 A2 සහ B1 මාස අටක් ඇතුළත (වයස අවුරුදු 43 වීමට ගපර) සමත් විය යුතුය 

5)B1 සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා 100000/=  සම්ූර්ණ පාඨමාලා ගාේතුවක් අය කරනු ලැගේ 

6) ජර්මන් භාෂාව හැදෑරීම අනිවාර්යය ගේ.ගමහිදී මාස 7 

තුළ සෑම සතිගේ දිනකම රාත්රී 9 සිට 110.30 දක්වා වූ පැය 1,1/2 ක්  ගහෝ ඊට වැඩි  කාලයක් ජර්මන් 

භාෂාව ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔේගේ උගන්වනු ලබන අතර ඒ සඳහා මසකට දින අටක් රාජකාරී 

නිවාඩු ලබා ගත හැක. 

7) A2 පාේ වූ  සැණින් ඔබගේ ජර්මන් යාම සඳහා අවශ්ය ඉදිරි කටයුතු සිදු කරන අතර මාස ගදකක් 

වැනි ගකටි කාලයක් තුළ  ඔබව යැවීමට සංගමය කටයුතු කරනු ලැගේ. 

8)ඔබට යෑමට අවශ්ය සියුම පහසුකම් ගනාමිගල්ල සපයනු ලබන අතර ඔබ ගිය පසු B2 විභාගය කිරීගම්  

හැකියාව ලැගේ.ඒ සඳහා ආසන්න වශගයන් යුගරෝ 2400-2800 ක පමණ මුදලක් මසකට  ඔබට එම 

Employer විසින් ගගවනු ලැගේ. 

9) එම කාලය තුළ ජර්මන් රාජ්ය තුළදී B2 අදාළ විභාගය පාේ විය යුතුය ඒ සඳහා මාස 12 කාලයක් 

ඔබට ලැගේ. එහි දි  මාස තුනක් භාෂාව ද මාස තුනක් රගේ අනිකුත් සංේකෘතික අංගයක්(Integration)ද 

ඉගගන ගැනීමට සිදුගේ.ඉන්පසුව ගහද නිලධාරීගයක් වශගයන් ගේවය කළ හැක. 

10) ඔබට එම විභාගය සමත් වීමට අවේථා 2 පමණ ලැගේ. 

11) ඔබ අදාල  විභාගය පාේ වුවගහාත් වසර 5 කාලයක් සඳහා ඔබට එම රට තුළ Registered ගහද 

නිලධාරිගයකු වශගයන් ගේවය කළ හැක. German Passport  

12) වසරක  කාලය අවසන් වූ පසුව ඔබට තමාගේ පවුගල්ල උදවිය ගගන්වා ගැනීගම් කටයුතු සිදු කළ 

හැක. 

 13) ඔබගේ දරුවන් ජර්මනිය තුළට  ගිය පසු ඔවුන්ට අධ්යාපනය ගනාමිගල්ල ලැගබන අතර ඔවුන් 

අධ්යාපන ලබන කාලය තුළ  

ඔවුන්ට රක්ෂණාවරණයක් වශගයන් විශාල මුදල්ල පරමාණයක් සෑම මාසයකදීම ලැගබන බවද 

විගශ්ෂගයන් සඳහන් කළ යුතුය. 


