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Contrain



Czy posiadają Państwo wykształcenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza i są Państwo ciekawi 
nowych perspektyw zawodowych? Jeżeli tak, witamy w Curaswiss, programie szkoleniowym dla 
personelu pielęgniarskiego w Szwajcarii.

Program Curaswiss oferuje Państwu kompleksowy pakiet szkoleniowy, umożliwiający rozpoczęcie 
kolejnego etapu w Państwa karierze. W trakcie trzyletniego programu są Państwo przygotowywani 
do pracy w szwajcarskich szpitalach i będą mieli Państwo okazję poznać w praktyce specyfikę jednego 
 z najlepszych na świecie systemów zdrowotnych. Od samego początku udziału w programie 
Curaswiss otrzymają Państwo pensję wystarczającą na pokrycie Państwa wydatków oraz prawo do 
urlopu w ogólnie przyjętym wymiarze. Curaswiss zatroszczy się ponadto o takie kwestie jak uzyska-
nie pozwolenia na pracę i pobyt, organizację podróży, sprawy mieszkaniowe i ubezpieczenie spo-
łeczne oraz znalezienie pracodawcy. Curaswiss zajmie się tym wszystkim po to, aby mogli Państwo 
w pełni cieszyć się pracą i pobytem w Szwajcarii! 

Nie można lepiej zorganizować kształcenia zawodowego, życia i pracy w jednym z najpiękniejszych 
krajów Europy. Góry, jeziora i lodowce, idylliczne miasteczka i wsie, kultura i gospodarka – Szwajcaria 
oferuje wysoką jakość życia. Dzięki atrakcyjnym pensjom i niskim składkom na ubezpieczenie  
społeczne można korzystać z życia we wszelkich jego aspektach.

Nasz partner Contrain Poland to renomowana polska firma z siedzibą w Łodzi zajmująca się rekru-
tacją pracowników. To tutaj mogą Państwo uzyskać więcej informacji o  ofercie i możliwościach 
programu Curaswiss, tutaj również odbywają się pierwsze rozmowy kwalifikacyjne. 

Zapraszamy do Szwajcarii.  
Z Contrain Poland i Curaswiss.
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„Zawsze marzyłem o tym, by mieszkać tam, gdzie inni spędzają urlop. 
Program Curaswiss pozwolił mi zrealizować moje marzenie!“

Bartosz S. (praktykant, Nowy Sącz)



Z pewnością nie musimy Państwu przedstawiać bliżej Szwajcarii jako kraju sportów zimowych,  
idyllicznych krajobrazów górskich i wspaniałej natury. Nieprzypadkowo co roku przyjeżdżają tu miliony 
osób z całego świata na swój niezapomniany urlop. Jednak jeszcze wiele innych aspektów sprawia, 
że życie w Konfederacji Szwajcarskiej nabiera niezwykłego uroku. 

Są tu różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu: wędrówki górskie, wspinaczka, spływ kaja-
kiem, narty, pływanie czy sporty wodne – Ci, którzy lubią aktywnie spędzać czas na wolnym powie-
trzu, z pewnością znajdą coś dla siebie. Natura w Szwajcarii nie tylko zapiera dech w piersiach swym 
pięknem, lecz również jest zadziwiająco dziewicza, ponieważ w kwestiach ekologii i zrównoważo-
nego gospodarowania kraj ten wyznacza światowe trendy. Świetnie rozbudowana sieć transportu 
publicznego oraz niewielkie odległości sprawiają, że każdy weekend może być niczym krótki urlop, 
także dla osób nieposiadających samochodu. 

Czy wiedzieli Państwo, że prawie jedna czwarta wszystkich mieszkańców Szwajcarii wcale nie jest 
Szwajcarami? Ludzie z całego świata czują się tu dobrze, przyciągają ich wspaniałe warunki pracy 
i życia. Nie bez znaczenia jest również czystość i bezpieczeństwo. Wielokulturowe i wielojęzyczne 
społeczeństwo przywita Państwa z otwartymi ramionami. Nikt nie czuje się tu obco, nawet mniej-
sze miasteczka cechuje różnorodność kulturowa i serdeczne otwarcie na świat, tak charaktery-
styczne dla tego kraju.

Zachęcamy Państwa do poznania jednego z najpiękniejszych państw Europy. Szwajcaria czeka  
na Państwa przyjazd!

Szwajcarskie „Grüezi“ na powitanie! Otwarcie 
na świat, serdeczność, bezpieczeństwo i idylla: 
Szwajcaria oferuje to wszystko i jeszcze więcej!
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„W trakcie programu wszyscy się bardzo o mnie troszczyli. Poziom  
nauki jest wprawdzie wysoki i tempo szybkie, ale można temu z  
powodzeniem sprostać. Gdybym miała raz jeszcze podjąć decyzję  
o rozpoczęciu programu, na pewno bym to zrobiła.“

Magdalena G. (praktykantka, Chrzanów)



Bez obawy, program Curaswiss to nie skok na głęboką wodę. W celu jak najlepszego przygotowa-
nia Państwa do pracy w szwajcarskich szpitalach, szkolenie rozpoczyna się 8-tygodniowym Kursem 
Przygotowawczym w Warszawie. Metoda Sprint umożliwia naukę języka niemieckiego w sposób 
błyskawiczny. Następnie będą mogli Państwo zgłębić i poszerzyć swą wiedzę na Kursie Początko-
wym w Berlinie. Kurs Zaawansowany I ukończą Państwo w nowoczesnym Kampusie Curaswiss w 
Lucernie. Tutaj dowiedzą się Państwo wszystkiego o życiu i pracy w Szwajcarii, podczas wspólnych 
wycieczek i podróży poznają Państwo pozostałych uczestników programu, kraj i jego mieszkańców, a 
także szwajcarską praktykę pielęgniarską i szwajcarski dialekt. Następnie w trakcie Kursu Zaawansowanego 
II będą mogli Państwo pogłębić swoją wiedzę, odbywając praktykę w jednym z naszych partner skich 
szpitali. Następny etap programu jakim jest Kurs Zawodowy odbywający się w tym samym lub 
innym szpitalu służy utrwaleniu umiejętności praktycznych. Po ukończeniu programu z reguły 
otrzymują Państwo propozycję dalszego zatrudnienia w tej samej instytucji. Jeżeli jednak po ukończe-
niu programu nie będą Państwo chcieli pracować w Szwajcarii, nie będzie stanowiło to żadnego pro-
blemu. Dzięki Państwa wykształceniu na najwyższym poziomie i zdobytemu doświadczeniu staną się 
Państwo cennymi specjalistami z najlepszymi możliwościami rozwoju w Polsce i innych krajach. 

Program w skrócie

Kurs Przygotowawczy
Warszawa

–  Kurs języka  
niemieckiego, 
Metoda Sprint

–  Kurs języka  
niemieckiego,  
przygotowanie do 
certyfikatu A2

Czas trwania kursu  
8 tygodni,
35 dni lekcyjnych

1 tydzień urlopu

Kurs Początkowy
Berlin

–  Kurs języka niemie
ckiego Standard

–  Kurs języka niemie
ckiego, przygotowanie 
do certyfikatu B2

–  Język niemiecki, te 
rminologia w praktyce 
pielęgniarskiej

–  Język niemiecki, zaję
cia wyrównawcze

–  Kurs Życie & Praca  
w Szwajcarii

Czas trwania kursu  
20 tygodni,
90 dni lekcyjnych

2 tygodnie urlopu

Kurs Zaawansowany I
Lucerna

–  Umiejętności pielę
gniarskie, teoria

–  Umiejętności pielę
gniarskie, praktyka

–  Dialekt szwajcarski
–  Język niemiecki, te 

rminologia w praktyce 
pielęgniarskiej

–  Kurs Życie & Praca  
w Szwajcarii 

–  Wymiana doświadczeń
–  Praktyka transferowa

Czas trwania kursu  
16 tygodni,
50 dni lekcyjnych,
20 dni praktyk

2 tygodnie urlopu

Kurs Zaawansowany II
Szwajcaria 
niemieckojęzyczna

–  Praktyka w szwajca
rskim szpitalu

Czas trwania kursu  
12 miesięcy

4 tygodnie urlopu

Kurs Zawodowy
Szwajcaria  
niemieckojęzyczna

–  Praca w charakterze 
wykwalifikowanego 
personelu pielęgnia
rskiego w jednym ze 
szwajcarskich szpitali

–  Planowanie dalszego 
indywidualnego 
kształcenia / podjęcie 
studiów podyplomo
wych (fakultatywnie)

Czas trwania kursu  
12 miesięcy

4 tygodnie urlopu

Życie, nauka, praca, poznawanie Szwajcarii: 
program Curaswiss w skrócie.

Szczegółowy opis kursów: www.curaswiss.pl
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„Dzięki Metodzie Sprint po 7 tygodniach mogłem już  
rzeczywiście porozumiewać się w języku niemieckim.  
Sam jestem zaskoczony efektami nauki.“

Paweł D. (praktykant, Warszawa)

Polska Warszawa



Sprawna komunikacja w zespole pielęgniarskim oraz rozmowa z pacjentem to podstawowe wymogi 
dobrego pielęgniarstwa. Dlatego też przywiązujemy dużą wagę do tego, aby przygotować Państwa 
do pracy w Szwajcarii nie tylko merytorycznie, lecz również językowo. 

W trakcie ośmiotygodniowego Kursu Przygotowawczego Curaswiss (łącznie z tygodniowym urlo-
pem) uczą się Państwo języka niemieckiego „Metodą Sprint“. Zadziwi Państwa, jak szybko będą 
Państwo w stanie rozpocząć komunikację w tym języku.

Całodzienny kurs odbywa się w centrum Warszawy i łączy intensywne zajęcia lekcyjne przed połu-
dniem z samodzielną nauką po południu oraz zajęciami powtórzeniowymi wieczorem. Regularne 
testy językowe weryfikują Państwa postępy w nauce, a sam kurs kończy się certyfikatem z języka 
niemieckiego na poziomie A2 – to Państwa „przepustka“ do następnego poziomu - Kursu Początko-
wego w Niemczech!

Nawet jeżeli nie dostrzegają Państwo u siebie zdolności językowych, nie powinni Państwo niczego 
się obawiać. Nasi doświadczeni wykładowcy oraz Menedżer Kampusu będą Państwa wspierać 
we wszelkich sprawach, oferując różnorodne pomoce naukowe dostosowane do indywidualnych 
potrzeb. Jeżeli jednak znają już Państwo język niemiecki, tym lepiej - wówczas istnieje możliwość 
skrócenia Kursu Przygotowawczego i natychmiastowego zdania egzaminu.

Kurs Przygotowawczy Curaswiss –  
rozumiemy się już od samego początku!

Plan zajęć Kursu Przygotowawczego Liczba godzin

Język niemiecki, Metoda Sprint 60

Język niemiecki, przygotowanie do certyfikatu A2 34

94

Szczegółowy plan zajęć: www.curaswiss.pl
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„Pobyt w Berlinie bardzo mi się podobał.  
Szybko zawarłam przyjaźnie.“

Katarzyna K. (praktykantka, Kraków)

Niemcy Berlin



Plan zajęć Kursu Początkowego Liczba godzin

Język niemiecki, kurs Standard 316

Język niemiecki, przygotowanie do certyfikatu B2 45

Język niemiecki, terminologia w praktyce pielęgniarskiej 108

Język niemiecki, zajęcia wyrównawcze 54

Kurs Życie & Praca w Szwajcarii 20

543

Szczegółowy plan zajęć: www.curaswiss.pl

Zdobycie pewności w posługiwaniu się językiem obcym, nauka i zastosowanie terminologii związa-
nej z pielęgniarstwem oraz korzystanie z języka potocznego na co dzień – to cele Kursu Początko-
wego Curaswiss w Berlinie.

W ciągu 20 tygodni (łącznie z 2 tygodniami urlopu) przygotowują się Państwo w szkole języko-
wej German Language School (GLS) w Berlinie Friedrichshain wraz ze studentami z całego świata 
do uzyskania niemieckich certyfikatów na poziomie B1 i B2. Akademia Medyczna (Medic - Akademie) 
naszego partnera Trainico przygotuje Państwa równolegle do pracy w szpitalu. Tutaj nauczą się 
Państwo terminologii z zakresu pielęgniarstwa oraz typowych dialogów z życia szpitalnego. 

Przez pierwsze cztery tygodnie będą Państwo mieszkać w Kampusie GLS, gdzie będą Państwo  
pod opieką Menedżera Kampusu. Następnie będą Państwo gościć u niemieckiej rodziny. Do dyspozycji 
będą mieli Państwo własny pokój oraz zapewnione codzienne śniadania i kolacje. Dzięki temu będą 
Państwo mogli używać języka niemieckiego w codziennych, życiowych sytuacjach.

Kurs ten to jednak nie tylko nauka, lecz również całe mnóstwo przeżyć. Zachwycą się Państwo 
metropolią jaką jest Berlin wraz z jej bogatą ofertą kulturową. Dzięki wycieczkom organizowanym 
w co drugą sobotę przez GLS odkryją Państwo inne miejsca w Niemczech, zaś w każde wtorkowe 
popołudnie czeka na Państwa oraz innych studentów GLS ciekawe spotkanie tematczne.

Z certyfikatem języka niemieckiego na poziomie B2 opuszczą Państwo Berlin podążając w kierunku 
Szwajcarii, gdzie będą Państwo rozwijać swoje umiejętności pielęgniarskie.

Kurs Początkowy Curaswiss:  
pobyt i nauka w Berlinie



„Zawsze marzyłam o pracy na oddziale kardiologii w dużej  
szwajcarskiej klinice. Po zakończeniu Kursu Zaawansowanego I  
Curaswiss znalazł dla mnie wymarzoną pracę!“

Beata J. (praktykantka, Rudnik nad Sanem)
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Wraz z innymi uczestnikami z różnych krajów zamieszkają Państwo w Kampusie Curaswiss w Lucernie 
w przytulnych apartamentach 1 - 2,5 pokojowych. W ciągu dnia będą Państwo w małych grupach  
uczyć się wszystkiego, co potrzebne do sprawnego rozpoczęcia pracy zawodowej w Szwajcarii. Spróbują  
Państwo pierwszych kroków w porozumiewaniu się szwajcarskim dialektem, dowiedzą się wiele  
o szwajcarskiej kulturze, życiu oraz o specyfice dnia codziennego i pracy – począwszy od kwestii pie- 
niężnych i ubezpieczeniowych poprzez regulacje dotyczące pracy i sytuację mieszkaniową, aż po sy-
stem komunikacji publicznej i możliwości spędzania wolnego czasu. W trakcie tego Kursu będą Państwo 
przygotowywani do pracy w szwajcarskich szpitalach poprzez udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych 
z zakresu pielęgniarstwa oraz dzięki tzw.praktyce transferowej mającej na celu przygotowanie Państwa 
do rozpoczęcia praktyki w szpitalu w trakcie Kursu Zaawansowanego II. Manager ds. Edukacji opracuje 
z Państwem osobisty plan rozwoju zawodowego oraz Państwa dokumenty aplikacyjne, przygotuje  
Państwa do rozmów kwalifikacyjnych, starając się przy tym uwzględnić Państwa indywidulane życzenia 
dotyczące dalszej ścieżki zawodowej i miejsca praktyk w trakcie kursu Zaawansowanego II. 

Czas wolny mogą Państwo spędzać z innymi uczestnikami – np. biorąc udział w regularnych ofertach pro-
gramu – lub na własną rękę, odkrywając naturę i otoczenie oraz życie kulturalne w Lucernie. Ta część pro-
gramu kończy się wspólną podróżą po Szwajcarii, po niej czeka Państwa zasłużony dwutygodniowy urlop.

A budżet? Podczas Kursu Zaawansowanego I otrzymają Państwo 800 CHF miesięcznie, które będą 
mogli Państwo wykorzystać w zasadzie na swoje potrzeby, gdyż koszty mieszkania, ubezpieczenia, 
kasy chorych oraz koszty podróży opłaca Curaswiss!

Kurs Zaawansowany I:  
przyjazd, dobre samopoczucie, start!

Plan zajęć Kursu Zaawansowanego I Liczba godzin

Umiejętności pielęgniarskie, teoria 108

Umiejętności pielęgniarskie, praktyka 40

Praktyka transferowa 162

Dialekt szwajcarski 48

Język niemiecki, terminologia w praktyce pielęgniarskiej 30

Kurs Życie & Praca w Szwajcarii 56

Wymiana doświadczeń  26

470

Szczegółowy plan zajęć: www.curaswiss.pl



„Cieszy nas i zachwyca możliwość pracy z praktykantami Curaswiss  
w trakcie Kursu Zaawansowanego II. Dzięki socjokulturalnym aspektom  
kształcenia praktykanci szybko się integrują.  
Wspieramy ich i towarzyszymy im w osiąganiu ich celów.“

Marco Serra (kierownik OIOM, Szpital Uniwersytecki w Zurychu)
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Szwajcaria



Dochody (CHF w zaokrągleniu)

Etap Czas trwania Kalkulacja
w miesiącach miesięcznie łącznie za kurs

Stypendium Kurs Przygotowawczy
Stypendium Kurs Początkowy
Stypendium Kurs Zaawansowany I
Zakwaterowanie Kurs Zaawansowany I
Stypendium Kurs Zaawansowany II
Ubezpieczenia Kurs Zaawansowany I i II
Pensja Kurs Zawodowy
Premia końcowa

2
5
4
4
12
16
12

600
600
800
345

2’200
350

4’850
10’000

1’200
3’000
3'200
1’380

26’400
5’600

58’200
10’000

Stypendia i pensje łącznie, CHF 108’980

Czas trwania programu w miesiącach 35

Czesne uczestników 12 1’850 22’200

Podczas 12-miesięcznego Kursu Zaawansowanego II będą mogli Państwo pogłębić swą wiedzę  
w wybranej dziedzinie na wybranym oddziale w jednym z naszych szpitali partnerskich. Mają Państwo 
do wyboru różne szpitale i kliniki uniwersyteckie w niemieckojęzycznej Szwajcarii, co daje Państwu 
wiele możliwości odnośnie wyboru oddziału, regionu i miejscowości. Staramy się uwzględniać  
Państwa życzenia w tym zakresie i zazwyczaj szybko znajdujemy idealne miejsce na odbycie praktyk.

Jako w pełni zintegrowani członkowie zespołu pielęgniarskiego, pracujący 42 godziny w tygodniu i korzy-
stający z czterech tygodni urlopu rocznie, szybko się Państwo zaaklimatyzują, zwłaszcza że wszyscy partnerzy  
Curaswiss nastawieni są na wspieranie Państwa w kwestiach merytorycznych i personalnych. Czeka  
Państwa interesujący i wypełniony zdobywaniem wiedzy czas w międzynarodowym środowisku. Również 
podczas praktyk mogą Państwo uczestniczyć w seminariach pogłębiających wiedzę z zakresu określonych 
aspektów pielęgniarstwa. Na zakończenie otrzymają Państwo certyfikat Curaswiss Kurs Zaawansowany  
II i zostaną Państwo zarejestrowani jako pielęgniarze/pielęgniarki w Rejestrze Konfederacji Szwajcarskiej,  
a Państwa dyplom zostanie uznany przez Szwajcarski Czerwony Krzyż (SRK) – będzie to Państwa prze-
pustką do pracy w szwajcarskich placówkach ochrony zdrowia. Koszty tej rejestracji pokrywa Curaswiss. 
Państwa pensja w trakcie praktyk wynosi 2’200 CHF miesięcznie. W Szwajcarii, gdzie podatki i składki  
na ubezpieczenie społeczne są niskie, jest to kwota wystarczająca na prowadzenie dostatniego życia. 
Wiele placówek ochrony zdrowia dysponuje pokojami lub mieszkaniami jednopokojowymi dla personelu. 

Kurs Zaawansowany II:  
tak niedawno studenci, teraz już koledzy z pracy!

Szczegółowy plan zajęć: www.curaswiss.pl
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„Wysoki poziom pielęgniarstwa w Szwajcarii stwarza osobom  
pracującym wiele możliwości specjalizacji i dalszego kształcenia.“

Daniela Kloiber (dyplomowana pielęgniarka, Szpital Uniwersytecki w Zurychu)

Szwajcaria



Programu Curaswiss jest zakończony Kursem Zawodowym. Podczas 12 miesięcy pracy w charakterze  
pielęgniarki/pielęgniarza w wybranej przez Państwa dziedzinie zdobędą Państwo solidne podstawy  
do dalszej działalności zawodowej. Obowiązki pielęgniarki w Polsce są porównywalne do tych w Szwajcarii. 
W Szwajcarii będą Państwo jednak posiadać szerszy zakres kompetencji niż w Polsce, przejmą Państwo 
większą odpowiedzialność za sprawną organizację pracy, sporządzanie dokumentacji. Tutaj personel pie-
lęgniarski jest istotnym ogniwem łączącym pacjenta, lekarza i członków rodziny. Aby sprostać tym obo-
wiązkom, muszą Państwo posiadać specjalistyczną wiedzę i cechować się głęboką empatią w stosunku 
do ludzi. Będąc centralnym ogniwem pracy szpitalnej, powinni Państwo posiadać również wiedzę psycho-
logiczną, umiejętność zarządzania, kierowania personelem oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
Podczas Kursu Zawodowego dowiedzą się Państwo również wiele o sobie. W jakim kierunku chcieliby  
Państwo rozwijać się dalej? Czy wybrana specjalizacja jest właściwa? Czy zdecydowaliby się Państwo na 
studia na kierunku zarządzanie w pielęgniarstwie? Curaswiss towarzyszy Państwu na tej drodze, wspierając  
Państwa swym zaangażowaniem, kontaktami i informacjami. Po zakończeniu programu mają Państwo 
możliwość podjęcia m.in. studiów podyplomowych na wybranej przez Państwa specjalizacji. 

A finanse? Coraz lepsze! Państwa pensja podczas Kursu Zawodowego wynosi 4’850 CHF (z potrą-
ceniem czesnego w wysokości CHF 1’850). Po zakończeniu programu otrzymają Państwo ponadto 
premię w wysokości 10’000 CHF.

Kurs Zawodowy:  
Co jeszcze chcieliby Państwo osiągnąć?

Możliwości dalszego kształcenia

Dalsze kształcenie Rodzaj Czas trwania (w latach)

Pielęgniarstwo anestezjologiczne Studia podyplomowe (NDS) 2 lub 3 

Pielęgniarstwo ratunkowe Studia podyplomowe (NDS) 2 lub 3

Pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej Studia podyplomowe (NDS) 2 lub 3

Technik operacjyny Studia na wyższej uczelni  
zawodowej (szwajcarski dyplom HF)

2 lub 3

Zdrowie publiczne Studia magisterskie (Master- MSc) 3

Pielęgniarstwo onkologiczne Studia magisterskie (Master- MSc) 3

Kompetencje zdrowotne Studia magisterskie (Master- MSc) 3

Edukacja pacjentów Studia magisterskie (Master- MSc) 3

Kardiologia Studia magisterskie (Master- MSc) 3

Pielęgniarka/pielęgniarz, Uczelnia zawodowa Studia magisterskie (Master- MSc) 3



„Uważam, że proces rekrutacji jest dostosowany do celu programu, 
jest efektywny i kompleksowy. Dał mi on pewność, że biorę udział 
we właściwym programie.“

Dorota A. (praktykantka, Mikołów)
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Curaswiss obdarza Państwa zaufaniem i inwestuje dużo pieniędzy w Państwa wykształcenie. Dla-
tego też nie każdy może wziąć udział w naszym programie. Kandydaci muszą posiadać ukończone 
studia licencjackie lub magisterskie na kierunku pielęgniarstwo oraz bardzo dobre wyniki w nauce  
i przynajmniej rok doświadczenia zawodowego.

Równie ważne dla pozytywnego ukończenia programu jest Państwa ciekawość, chęć rozwoju  
i rozpoczęcia nowego życia zawodowego i osobistego. Dlatego też tak ważną rolę odgrywa tu  
Państwa odporność na stres, motywacja oraz gotowość do zamieszkania w Szwajcarii przynajmniej 
przez dwa lata. Doświadczenie pokazuje, że najwięcej korzyści z naszego programu uzyskują osoby 
pomiędzy 23 a 35 rokiem życia.

Czy odpowiada to Państwa wyobrażeniom? Jeżeli tak, zapraszamy do udziału w naszym programie:
1.  Zapraszamy do kontaktu z firmą Contrain Poland, agencją Curaswiss w Łodzi. Już w trakcie 

pierwszej rozmowy telefonicznej mogą Państwo uzyskać więcej informacji na temat programu 
Curaswiss.  

2.  Po pozytywnym przejściu internetowego testu kwalifikacyjnego wezmą Państwo udział w pierwszej 
rozmowie kwalifikacyjnej w siedzibie firmy Contrain Poland w Łodzi. Jeżeli rozmowa przebie gnie 
pomyślnie zostaną Państwo zaproszeni na jednodniowe spotkanie w Warszawie, na którym  
sprawdzimy Państwa zdolność do nauki języka niemieckiego, a także kompetencje personalne  
i społeczne. 

3.  Jeżeli zostaną Państwo pozytywnie ocenieni, zaprosimy Państwa na rozmowę kwalifikacyjną  
do Szwajcarii. Podczas tej podróży będą mieli Państwo okazję poznać Kampus Curaswiss, odwiedzić 
szpitale i porozmawiać z polskimi pielęgniarkami/pielęgniarzami w Szwajcarii. Koszty wyjazdu 
pokrywa Curaswiss.

4.  Chcą Państwo definitywnie wziąć udział w programie? Nasze wyobrażenia są zgodne? Podczas 
spotkania informacyjnego w Warszawie otrzymają Państwo wiążącą umowę do podpisania.  
A później pozostaje już tylko pakowanie walizek. Będzie nam miło móc Państwa powitać w Szwajcarii. 

Państwa droga do programu Curaswiss:  
łatwiejsza niż się to Państwu wydaje!



„Curaswiss to jedyna międzynarodowa instytucja doskonalenia zawodowego 
oferująca program szkolenia w Szwajcarii dla pielęgniarek i pielęgniarzy z Europy. 
Wieloletnie doświadczenie w kształceniu zawodowym nadaje charakteru tej  
innowacyjnej koncepcji kształcenia.“
Markus Dürr (były członek rządu kantonu, były Dyrektor ds. Zdrowia Kantonu Lucerna oraz Przewodniczący  
Szwajcarskiej Konferencji Dyrektorów ds. Zdrowia)
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Program Curaswiss został opracowany ze szwajcarską precyzją i charakteryzuje się wysoką jakością 
na wszystkich jego etapach. Uczestnicy programu są wspierani przez opiekuna, który jest do dyspo-
zycji o każdej porze i stara się każdemu indywidualnie pomóc w rozwiązaniu jego problemów.  
Podczas pracy w szpitalu mogą Państwo również liczyć na wsparcie mentora.

Zajęcia teoretyczne prowadzone przez naszych doświadczonych wykładowców odznaczają się 
różnorodnością metodyczną. Podczas zajęć praktycznych w Kampusie w szeroko wyposażonym 
laboratorium oraz klinice do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich stworzono warunki zbliżone do 
rzeczywistych. Wszystkie inne kwestie zostały również tak zorganizowane, aby każdy uczestnik 
pozytywnie zakończył program oraz posiadał jak najlepsze szanse i otrzymał rozległe wsparcie  
w planowaniu dalszej kariery – np. w ramach studiów podyplomowych. Dzięki regularnym rozmowom 
i dzieleniu się wrażeniami z kierownictwem Kampusu w Lucernie uczestnicy sami mogą wpływać  
na kształtowanie programu oraz swoje doskonalenie zawodowe. Curaswiss stara się wspierać  
uczestników w organizacji podróży do Szwajcarii oraz uprzyjemnić ich pobyt tutaj. Oferujemy 
świetne wynagrodzenie, zakwaterowanie, pokrycie kosztów podróży i mieszkania, liczne możliwości 
spędzania czasu wolnego, takie jak kryty basen, klub fitness, sklepy i kawiarnię na terenie Kampusu 
oraz różne imprezy i wspólne podróże.

Chcemy, aby odnieśli Państwo sukces i spędzili w Szwajcarii szczęśliwe i wzbogacające chwile.

Jakość i niezawodność:  
lub po prostu Curaswiss! 
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1 W Kampusie Curaswiss

2 Kampus Curaswiss w Lucernie

3 Zakupy w Kampusie Curaswiss

4 Basen w Kampusie Curaswiss

5 Klub fitness w Kampusie Curaswiss

6 Wieczór w Lucernie
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Curaswiss jest spółką-córką FREI’S Schulen z siedzibą w Lucernie – renomowanej szwajcarskiej pla-
cówki oświatowej ze 120-letnią tradycją w kształceniu zawodowym w branży medycznej i handlowej.

Curaswiss stawia sobie za cel wspieranie szwajcarskich szpitali i ambitnych pielęgniarek/pielęgnia-
rzy ku obopólnym korzyściom. Z jednej strony wysokiej jakości szwajcarskie placówki ochrony zdro-
wia coraz bardziej potrzebują dobrze wykształconego personelu. Z drugiej strony specjaliści z całej 
Europy szukają możliwości rozwoju zawodowego. Curaswiss oferuje ciekawą i bezproblemową 
ścieżkę dalszego kształcenia oraz przystosowanie do życia w Szwajcarii.

Wspólnie z licznymi organizacjami partnerskimi i placówkami oświatowymi Curaswiss oferuje  
praktyczne kształcenie na wysokim poziomie zgodnie z najwyższymi standardami wiedzy. 

Po zakończeniu programu absolwenci mogą wybrać pomiędzy podjęciem pracy w Szwajcarii lub 
karierą w swym własnym kraju, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i doświadczenia. Curaswiss 
wspiera uczestników programu na obu tych drogach dzięki ścisłej współpracy z organizacjami pracy 
w dziedzinie pielęgniarstwa w różnych krajach. 

Curaswiss Healthcare Schools – kształcenie 
zawodowe z pomysłem i tradycjami.
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Siedziba główna w Szwajcarii

Curaswiss 
Swiss Healthcare Schools 
Zihlmattweg 46
CH-6005 Luzern
Tel.: +41 41 317 22 00 
info@curaswiss.ch 
www.curaswiss.pl

Agencja w Polsce

Contrain Poland Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 14a
93-408 Łódź
Polska
Tel.: +48 503 193 301
rekrutacja@curaswiss.ch
www.curaswiss.pl

Nasi partnerzy




