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Deployment of Qualified Nurses to Germany  

                   Government Nursing Officer’s Association GNOA 
 

27 Th Lane Business Hub Private Ltd whose registered office is 9/6, Cooray Place, 
Nugegoda, Sri Lanka and having its office at No. 14, Sir Baron Jayathilake Mawatha, 
Colombo -01 , in the person of its legal representative Mr. Suneth Wijesinghe, (hereinafter 
called (27LBH) Business Registration (PV108758).   www.suneth-wijesinghe.com        
Tel +94777701261 shall act as the facilitator for the applicant with the power of attorney 
singed by applicant appointing the agency in Germany for the employment of qualified 
nurses to Germany  

Application General Guidelines  
 

 

Eligibility: A minimum of three years (03) nursing Degree (BscN)  or Diploma 
(NTS) and registration with Sri Lanka Nursing Council with minimum of 2 years 
work experience.  
 
Applicants must be 40 years and below ( Male / Female)  
 
Salary: Base gross salary before recognition is Euro 2,200 to 2,400 per month and 
after recognition Euro 2,600 to 2,800 this is excluding accommodation, working 
extra hours will be paid additionally. Deduction of taxes shall apply. 
 
Job Description: Assistant Nurse in hospitals, Clinics. Some vacancies are also 
available in elder’s care institutions. 
 
German Language: Candidates shall pass the A1 assessment to qualify for the 
FREE language course up to B1 online in Sri Lanka.  
The language course is conducted online at 9PM Sri Lanka time. 
 

A refundable deposit of LKR 75,000 is required to commence the process and 

register for the language school. Subject to terms and conditions of GNOA. 

 

http://www.suneth-wijesinghe.com/
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Application documents prepared by Candidates 
1) CV prepared in German Language by candidates  

2) Power of Attorney assigning us to process the application in Germany.  

3) Qualification certificates translated and attested by the German Embassy in Sri 
Lanka.  
 
These documents are processed by IPP within 3-4 months by the federal agency 
to issue the recognition and deficit letter to confirm the acceptance of the post.  
 
Employment offer letter  
Once the application letter is approved by the employer the agency will issue the 
confirmation letter for the processing of the contract and to commence the 
language course A1 is completed. 
 
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.  
The full recognition shall be within 24 months at which you are free to apply for 

career advancement. 

Family reunification.  
Candidates are allowed to apply for family visa only for the spouse and children 
under age of 20 years.  
 
Employer  
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. 
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Apply to : 
Suneth Wijesinghe 

admin@suneth-wijesinghe.com 

0777701261 

 

 

ජර්මනියට රැකියා ස ායන්නන්  ඳහා අපසේ ජර්මානු නිසයෝජිත ආයතන 

 හකරු සෙත අයදුම් කිරීමට, සුදුසුකම් ලත් සහදියන්  ඳහා සමම දැන්ීම 

නිකුත් සකසර්. 

 

සුදුසුකම් 

 

අවම වශයෙන් වසර තුනක (03) යෙද උපාධිෙක් / Diploma සෙ ශ්රී ලංකා යෙද කවුන්ිලයේ 

ලිොපදංචි වීම සෙ අවම වශයෙන් අවුරුදු 2 ක යේවා පළපුරුද්ද සහිත ඒ ො සමාන 

පිළිගත් සුදුසුකම්. සමෙර යේවා යෙෝජකෙන් වසර එකක (01) යේවා පළපුරුද්ද සලකා 

බලනු ලැයේ. අෙදුම්කරුවන්යේ වෙස අවුරුදු 40 ට වැඩි යනාවිෙ යුතුෙ. (පිරිමි  හ 

ගැහැණු) 

 

ෙැටුප 

 

පිළිගැනීමට යපර මූලික දළ වැටුප මසකට යුයරෝ 2,200 ිට 2,400 දක්වා වන අතර 

පිළිගැනීයමන් පසු යුයරෝ 2,800 ිට 3,000 දක්වා යේ. යමෙ නවාතැන් දීමනාව ෙැර යේ. 

අමතර යේවා කාලෙ සඳො අමතර වැටුපක් යගවනු ඇත. 

 

බදු සෙ සමාජ රක්ෂණෙ සඳො පෙත සඳෙන් රාජය ප්රතිලාභ ඇතුළත් යේ ( 

ඇේතයම්න්තුගත ශුද්ධ ආදාෙම, තනි පුද්ගලයෙක් සඳො යුයරෝ 1,600 සෙ පිළිගැනීයමන් 

පසු යුයරෝ 2,000): විරැකිො රක්ෂණෙ, රජයේ විශ්රාම වැටුප, යසෞඛ්යෙ ො රැකවරණ 

රක්ෂණෙ. 

 

පූර්ෙ සුදුසුකම් 

 

පිළිගැනීම සඳො අවම අවශයතාවෙ වන්යන් ශ්රී ලංකායේ සම්ූර්ණ කළ යුතු B2 මට්ටයම් 

ජර්මානු භාෂා විභාගෙ සමත් විෙ යුතුෙ. සමෙර යේවා යෙෝජකෙන් B1 විභාගෙ සමත්වීම 

සලකා බලනු ලැයේ. ජර්මනියේ B2 විභාගෙ සම්ූර්ණ කිරීම සඳො පෙසුකම් ලබා දී 

සෙකාර වැටුප යගවනු ලැයේ. 

 

mailto:admin@suneth-wijesinghe.com
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සම්ූර්ණ පිළිගැනීම ලබා ගැනීම  ඳහා මාස 24 ක කාලෙක් ගත යවනු ලැයේ. යමම 

කාලෙ සම්ූර්ණ වූ පසු වෘත්ීෙ දයුණුව සඳො අෙදුම් කිරීමට ඔබට නිදෙස හිමියේ. 

සාමානයයෙන් B2 සමඟින් පැමිණ මාස 18 කින් පිළිගැනීම සම්ූර්ණ කළ යුතු අතර B1 

මට්ටමක් සමඟ පැමියණන්යන් නම් එෙ මාස 24 දක්වා දීර්ඝ කළ ෙැකිෙ. 

 

පාඨමාලා අෙදුම්කරු තමායේ අභයාස, යගදර වැඩ, වචන මාලාව සෙ පැමිණීම පිළිබඳව 

දැඩි යලස අවධානෙ යොමු කළ යුතුෙ. සමේත යේණිෙට සුදුසුකම් හිමිවීමට නම් අවම 

වශයෙන් සමේත ලකුණු 80% වඩා වැඩි විෙ යුතුෙ. 

 

OR 

 

70% ට වඩා අඩු යනාවිෙ යුතු සමේත යේණිගත කිරීම ිදු කිරීම සඳො ලබා දී ඇති 

අභයාස/ යගදර වැඩ / වචන මාලාව සෙ පැමිණීම සම්ූර්ණ කිරීමට අයේක්ෂකො දැඩි 

යලස බැඳී ිටින අතර එෙ සම්ූර්ණයෙන්ම කඩිසර කම මත පදනම් වූ දර්ශකෙකි. 

 

B2 මට්ටම සමත් වූ පසු අනිවාර්ෙ වෘත්ීෙ යෙද කුසලතා විභාගෙක් ජර්මානු භාෂායවන් 

පවත්වනු ලබන අතර එෙ පළමු වරට අසමත් වුවයොත් රැකිො යකාන්රාත්තුවට 

සුදුසුකම් ලැබීමට අයේක්ෂකොට සොෙ වීම සඳො අවසාන වශයෙන් 2 වන අවේථාවක් 

ලබා යදනු ඇත. 

 

රැකියා සකාන්රාත්ුෙ තහවුරු කිරීම 

 

යකාන්ත්රාත්තුව සැකසීම සෙ භාෂා පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීම සඳො නියෙෝජිත 

ආෙතනෙ තෙවුරු කිරීයම් ලිපිෙක් නිකුත් කරනු ඇත. යෙඩරල් ආෙතනෙ විින් 

පිළිගැනීයම් ලිපිෙ අනුමත කළ පසු රැකිො ේථානගත කිරීයම් යේවායෙෝජකොව,  

අෙදුම්කරුට යෙළි කරනු ලබයි. 

 

සකාන්රාත් කාලය 

 

යකාන්රාත්තුව අවම වශයෙන් මාස 24 ක් සඳො විෙ යුතු අතර අයේක්ෂකො පළමු මාස 

12 තුළ යකාන්රාත්තුව පැෙැර යනාෙරිනු ඇතැයි අයේක්ෂා යකයර්. එයලස ඉටු කිරීමට 

අයපායොසත් වුවයොත් දඬුවම් වගන්ති අදාළ යේ.  

 

මාස 3-6 ක පුහුණු වැඩසටෙනක් ජර්මනියේ යේවා යෙෝජකො විින් පවත්වනු ලබන 

අතර, පරිගණක පෙසුකම් සහිතව සෙකාර වැටුපක් යගවනු ලැයේ. යමම කාල සීමාව 

තුළ B2 භාෂා පාඨමාලාව සම්ූර්ණ කළ යුතුෙ. 
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සම්ූර්ණ පිළිගැනීම මාස 24 ක් ඇතුළත විෙ යුතුෙ. වෘත්ීෙ දයුණුව සඳො අෙදුම් කිරීමට 

ඔබට නිදෙස තියේ. 

 

පවුසේ  ාමාජිකයන්  ඳහා ී ා ලබා ගැනීම. 

 

ඔබට පවුයල් වීසා බලපරෙ සඳො අෙදුම් කිරීමට අවසර ඇත්යත් කලරො සෙ වෙස 

අවුරුදු 20 ට අඩු දරුවන් සඳො පමණි. 

පවුයල් වීසා බලපරෙ සඳො අෙදුම් කිරීම පුහුණු වැඩසටෙයනන් පසුව වීම සුදුසුෙ. මාස 

9- 12 ක් අතර කාලෙක් තුළ පුහුණු වැඩසටෙන අවසන් කර ඔබට ේථාවර තත්ත්වෙකට 

පත් වීමට ෙැකි යේ. ජර්මානු නීතිෙට අනුව පවුයල් නවාතැන් වර්ග මීටර් 60 ට යනාඅඩු විෙ 

යුතුෙ. පවුයල් වීසා බලපරෙ සඳො කලරො A1 භාෂා පාඨමාලාව සම්ූර්ණ කළ යුතුෙ. 

ඉන්පසුව B2 දක්වා භාෂා පාඨමාලාව රජෙ විින් යනාමියල් පවත්වනු ලැයේ. අයේක්ෂකො 

සඳො නවාතැන් ේථානෙ අනුව මසකට යූස ෝ 350-600 අතර පරාසෙක පවී. 

 

අප විසින්  කස් ක න ලද අයදුම්පත් සේඛනය. 

 

1) අප විින් ජර්මානු භාෂායවන් සකේ කරන ලද ජීව දත්ත යල්ඛ්නෙ. 

2) ජර්මනියේ අෙදුම්පත සැකසීමට ඇයටෝර්නි බලපරෙ. 

3) පරිවර්තනෙ කර සෙතික කරන ලද සුදුසුකම් සෙතික. 

 

 

ඉේුම් කළ යුු ආකා ය: 

 

ජීව දත්ත යල්ඛ්නෙ, සෙතික සෙ වියද්ශ ගමන් බලපර ප්රමාණයේ ඡාොරූපෙ 

ේටුඩියෙෝවක් තුළ නිළ ඇඳුයමන් ලබායගන ේකෑන් කර විදුත් ලිපිනෙට යොමු කරන්න. 

admin@suneth-wijesinghe.com  

 

වැඩිදුර පැෙැදලි කිරීම් සඳො: +94 76 090 1261 යවේ අඩවිෙ: www.suneth-wijesinghe.com  
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