FAQ – คําถามที-พบบ่อย
1.ได้ รับผู้ชว่ ยพยาบาล ( PN ) มัยC คะ?
ในเวลานี Iเรารับพยาบาลวิชาชีพเท่านันค่
I ะ
2.การร่วมสัมมนามีคา่ ใช้ จา่ ยอะไรไหม ?
ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยอะไรทังสิ
I Iนค่ะ เราจัดสัมมนาเพื-อเชิญพยาบาลไทยมารับฟั งข้ อมูล ที-เกี-ยวกับการไปเป็ นพยาบาลวิชาชีพทีประเทศเยอรมันนี
3.บริ ษัท CVC จัดสัมมนาบ่อยไหม ?
บริ ษัท CVC จัดสัมมนาทุกสองเดือน นี-คือตารางที-จดั ในปี ^_`a ค่ะ
รุ่นที- 4 – สัมมนาวันที- – 15.02.2563
รุ่นที- 6 – สัมมนาวันที- – 20.06.2563
รุ่นที- 8 – สัมมนาวันที- – 10.10.2563

รุ่นที- 5 – สัมมนาวันที- – 18.04.2563
รุ่นที- 7 – สัมมนาวันที- – 15.08.2563
รุ่นที- 9 – สัมมนาวันที- – 05.12.2563

*พยาบาลที-ต้องการสมัครร่วมสัมมนาล่วงหน้ าต้ องรอให้ สมั มนาครังI ที-ลา่ สุดจบลงไปก่อนถึงจะสมัครทางเว็บไซต์ได้
4.จํากัดจํานวนพยาบาลที-ร่วมโครงการไหม ?
เราไม่จํากัดจํานวนพยาบาลที-ร่วมโครงการ ส่วนมากกลุม่ หนึง- จะมีประมาณ 10-20 คน
5.จํากัดอายุพยาบาลที-ร่วมโครงการไหม?
พายาบาลที-มาร่วมโครงการไม่ควรอายุมากกว่า 50 ปี เนื-องจากพยาบาลที-อายุคอ่ นข้ างสูงอาจใช้ เวลาเรี ยนภาษาเยอรมัน
เกินเวลาที-เรากําหนด ( 1 ปี ) และเนื-องจากเราไม่สามารถการันตีตําแหน่งกับนายจ้ างที-เยอรมันได้ เนื-องจากวัยเกษี ยณทีเยอรมันอยูท่ ี-อายุ 65 ปี
6.หากต้ องการร่วมโครงการต้ องทําอย่างไร?
หากคุณเป็ นพยาบาลที-สนใจร่วมโครงการเพื-อไปเป็ นพยาบาลวิชาชีพที-เยอรมัน ขันตอนแรกคื
I
อการ ร่วมสัมมนา และเรี ยน
ภาษาเยอรมัน ให้ ครบหลักสูตร B2 เพื-อร่วมโครงการคุณจะต้ องชําระค่ามัดจํา 24,500 บาท
พยาบาลที-ได้ สอบหลักสูตร B1 ที-สถาบัน Goethe Institut Thailand ครบแล้ วจะได้ รับค่ามัดจําคืนก่อนที-จะเดินทางไปสู่
ประเทศเยอรมันนี
7.ระยะเวลาสู้การไปเป็ นพยาบาลวิชาชีพที-เยอรมันใช้ เวลานานไหม?
ตามหลักสูตรของบริ ษัท CVC พยาบาลที-ร่วมโครงการจะเริ- มเรี ยนหลักสูตร A1, A2 และ B1 ที-ประเทศไทย ( 6 เดือน )
หลังจากได้ การรับรอง B1 จากสถาบัน Goethe Institut Thailand พยาบาลทุกคนจะต้ องเรี ยนภาษาหลักสูตร B2 ทีประเทศเยอรมันนีตอ่ คุณจะได้ ทํางานในฐานะผู้ชว่ ยพยาบาล และเรี ยนหลักสูตร B2
เมื-อเรี ยน หลักสูตรภาษาB2 ครบแล้ วจะต้ องทําการเทียบวุฒิ

โดยประมาณแล้ วระยะเวลาที-ต้องใช้ เพื-อได้ การรับรองเป็ นพยาบาลวิชาชีพ จากวันเริ- มเรี ยนถึงวันสุดท้ ายใช้ เวลาประมาณ
12-18 เดือน ( แล้ วแต่วา่ การขอวีซา่ และการแปลเอกสารใช้ เวลามากน้ อยแค่ไหน)
8.พยาบาลคนไหนเหมาะกับการร่วมโครงการ?
พยาบาลที-จบวิชาชีพสามารถสมัครร่วมโครงการได้ ทกุ คนค่ะ
9.ถ้ าเราไม่มีพื Iนฐานภาษาอังกฤษหรื อภาษาเยอรมันจะเรี ยนได้ ไหม ?
หากคุณไม่มีพื Iนฐานภาษาอะไรนอกจากภาษาไทยไม่ต้องกังวล หลักสูตรการเรี ยนภาษาของเราได้ เตรี ยมเพื-อคนที-ไม่มี
พื Iนฐานเลย ทุกคนจะเริ- มเรี ยนตังแต่
I 0 ด้ วยกัน
10.เรี ยนภาษาเยอรมันที-ไหน ?
เรี ยนทางออนไลน์ ทางบริ ษัทเข้ าใจว่าพยาบาลหลายคนจะต้ องเรี ยนไปด้ วยทํางานไปด้ วย เราถึงเสนอการเรี ยนออนไลน์
คุณสามารถเรี ยนจากไหนก็ได้ คะ่ สะดวกสบายขอให้ มีอินเตอร์ เน็ต
11.เรี ยนภาษาเยอรมันช่วงวันและเวลาไหน ?
เรี ยนทุกวัน จันทร์ วันอังคาร วันพุธรหัส
ยังไม่ได้ กําหนดเวลาเรี ยนแต่จะอยูใ่ นช่วงเย็น ประมาณ 16:45น – 19:15น / 19:30 – 21:30น
12.สอบที-ไหน และถ้ าสอบไม่ผา่ นต้ องทําอย่างไร ?
ในหลักสูตร A1 & A2 พยาบาลจะได้ สอบกับครูที-เราได้ จะทาให้
ในหลักสูตร B1 พยาบาลจะได้ สอบที-สถาบัน Goethe Institute Bangkok
ในหลักสูตร B2 พยาบาลจะได้ สอบที-สถาบัน TELC in Deutschland / Geothe Institut Deutschland
ในกรณีที-สอบไม่ผา่ นพยาบาลสามารถออกไปสอบเทียบระดับได้ และสามารถ กลับมาเรี ยนต่อหลักสูตรต่อไปได้ ค่าสอบ
วัดระดับข้ างนอกพยาบาลต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยเอง
13.ขันตอนหลั
I
งจากการเรี ยนภาษาเยอรมันมีอะไรบ้ าง ?
เมื-อคุณเรี ยนภาษาเยอรมัน B2 สําเร็ จแล้ ว คุณจะได้ รับผลของการเทียบวุฒิ ( Anerkennung ) ผลการเทียบวุฒิจะมี
ทังหมด2รู
I
ปแบบ
1. ได้ การรับรองเต็มตัวโดยที-ไม่ต้องทําการเทียบวุฒิ ( สามารถทํางานในฐานะพยาบาลวิชาชีพได้ เลย )
2. ได้ การรับรองบางส่วน ( สามารถทํางานในฐานะพยาบาลวิชาชีพได้ เมื-อผ่านการเทียบวุฒิ )
แล้ วแต่วา่ ผลการเทียบวุฒิเป็ นขันไหน
I
คุณก็ต้องดําเนินการเทียบวุฒิตามที-เขาชี Iแจงมา
14.ทําไมถึงต้ องเทียบวุฒิ ?
หลักสูตร สูก่ ารเป็ นพยาบาลวิชาชีพของประเทศไทยและประเทศเยอรมันต่างกัน ทางรัฐบาลจึงต้ องมีการเทียบวุฒิ อาจ
ต้ องมีการปรับความรู้โดยเฉพาะทางด้ านกฎหมายและระเบียบการทํางาน
15.ระยะเวลาการขอวีซา่ ใช้ เวลานานเท่าไหร่?
การขอวีซา่ ใช้ เวลา 1 – 2 เดือน
ทางบริ ษัท CVC จะชี Iแจงรายการเอกสารที-คณ
ุ ต้ องเตรี ยมทังหมด
I
- รายการเอกสารเพื-อขอวีซา่ download

16.ฉันสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ ไหม ?
ในช่วงวันหยุดของคุณ คุณสามารถเดินทางเข้ าออกประเทศได้ ตามต้ องการ แต่คณ
ุ จะต้ องเคลียร์ ตารางเวรกับนายจ้ าง
ก่อนที-จะเดินทาง
17.พยาบาลจะพักอาศัยอยูท่ ี-ไหน ?
ในส่วนใหญ่ทางบริ ษัทจะหานายจ้ าง และที-ทํางานที-มีหอพักให้
ในกรณีที-ไม่มีหอพักทางบริ ษัทจะช่วยหาที-พกั ให้ เราเข้ าใจว่าทุกคนต้ องการประหยัดเงินมากที-สดุ เราจะช่วยคุณหาที-พกั ทีดี
และถูกที-สดุ
18.บริ ษัท CareVisionCompany GmbH ได้ คา่ ตอบแทนจากใคร ?
เรารับค่าตอบแทนจากนายจ้ างของคุณเมื-อได้ สง่ คุณทํางานที-นนั- สําเร็ จแล้ ว เราไม่หกั เงินเดือนของคุณคุณจะได้ รับ
เงินเดือนเต็มเต็ม
19.เราจะไปอยูก่ บั วีซา่ ประเภทไหน?
ในช่วงแรก วีซา่ 17a
หลังจากได้ การเทียบและหลักสูตรB2ครบแล้ วได้ อยูเ่ ป็ นวีซา่ ทํางานถาวร
20.มีคา่ ใช้ จา่ ยนอกเหนือจากค่ามัดจําไหมคะ ?
นอกเหนือ จากค่ามัดจํา จํานวน 24,500 ทางพยาบาลที-ตกลงร่วมโครงการไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยนอกเหนือจากตรงนี Iนอกจาก
สอบระดับไม่ผา่ นและต้ องเทียบระดับเองที-สถาบัน Goethe Institut ตังหาก
เมื-อใกล้ ถงึ เวลาสอบวัดระดับ B1 ทางบริ ษัทมีโอกาสให้ พยาบาลมาร่วมติว˜ สอบที-กรุงเทพฯค่าใช้ จา่ ยพยาบาลต้ อง
รับผิดชอบเอง (ไม่จําเป็ นหากไม่สะดวก) เมื-อคุณเรี ยนถึงหลักสูตร B1 แล้ วทางบริ ษัทจะชี Iแจงส่วนนี Iอีกทีนงึ
21. นอกจากภาษีแล้ ว เงินเดือนเราต้ องถูกหักค่าอะไรบ้ าง ?
ตัวอย่าง:
ในฐานะผู้ชว่ ยพยาบาลวิที-ได้ รับเงินเดือน €2300-2500
ภาษี 21%
การประกันสุขภาพ 15% ( นายจ้ างกับลูกจ้ างแบ่งภาระค่าใช้ จา่ ยคนละครึ-ง 7,5%)
ประกันเงินบํานาญ 18,6% ( นายจ้ างกับลูกจ้ างแบ่งภาระค่าใช้ จา่ ยคนละครึ-ง 9,3%)
ประกันการว่างงาน 2,7% ( นายจ้ างกับลูกจ้ างแบ่งภาระค่าใช้ จา่ ยคนละครึ-ง 1,35%)
สรุปแล้ วรวมภาษี และประกันอื-นๆ คุณจะต้ องลบประมาณ 35% จากเงินเดือนของคุณ
ข้ อดีคณ
ุ ไม่ต้องกังวลเรื- องประกันอีกแล้ วเมื-อคุณทํางาน ถึง 65 ปี คณ
ุ สามารถรับเงินบํานาญ
ภาษี และประกันจะปรับขึ Iนหรื อลงแล้ วแต่ฐานเงินเดือน และสถานภาพการสมรสของเรา
22.โครงการ CVC ต้ างกับโครงการอื-นย่างไร?
CVC รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทังหมดในการไปเป็
I
นพยาบาลวิชาชีพที-เยอรมัน เราดูแลพยาบาลที-มาร่วมโครงการแบบใกล้ ชิด
ทังที
I -ประเทศไทยและที-เยอรมัน เราช่วยคุณหานายจ้ าง และเตรี ยมเอกสารของคุณเพื-อให้ คณ
ุ มีโอกาสตังไจเรี
I ยนภาษา ให้
มากที-สดุ ตกเหนือจากนันเราไม่
I
มีการมาหักเงินเดือนคุณหลังจากที-คณ
ุ ได้ การรับรองเป็ นพยาบาลวิชาชีพแล้ วเราได้
ค่าตอบแทนจากนายจ้ างของคุณต่างหากค่ะ
23.โครงการ CareVisionCompany GmbH เริ- มเปิ ดบริ การตังแต่
I เมื-อไหร่?
บริ ษัทได้ ก่อตังขึ
I Iนมาตังแต่
I เดือนมกราคมปี 2562 และเริ- มให้ บริ การที-ประเทศไทยตังแต่
I เดือนพฤษภาคมปี 2562

24.สามารถทํางานได้ ที-ไหนบ้ าง?
ในช่วงเวลา 2-3 ปี แรกทางบริ ษัทมองหานายจ้ างในละแวกเมือง Frankfurt ให้ คะ่ เพื-อเราจะได้ ดแู ลคุณแบบใกล้ ชิด
หลังจาก 2ปี ในฐานะพยาบาลวิชาชีพ บริ ษัทยินดีที-จะหานายจ้ างให้ คณ
ุ ในรัฐและเมืองอื-นอื-น
25.ใครเป็ นผู้จา่ ยค่าแปลเอกสาร วีซา่ ตัว˜ เครื- องบิน คอสเรี ยนภาษา ?
CVC
26.ค่ามัดจํามีไว้ เพื-ออะไร?
เราตังค่
I ามัดจําเพื-อประกันคุณภาพของพยาบาลที-ร่วมโครงการและต้ องการเรี ยนภาษาเยอรมันแบบจริ งจังค่ะ
ในประสบการณ์ที-เคยทํามาเราได้ ให้ พยาบาลเรี ยนฟรี แต่ได้ มีพยาบาลเข้ ามาสมัครแบบไม่จริ งจัง เป็ นจํานวนมากก็เลยต้ อง
ตังค่
I ามัดจําเพื-อการันตีคณ
ุ ภาพของพยาบาลที-มาร่วมโครงการ
27.ต้ องเตรี ยมเอกสารอะไรบ้ าง?
เอกสารทังหมดที
I
-ต้องใช้ เพื-อนําไปแปล เพื-อขอวีซา่ และประเมินการเทียบวุต - รายการเอกสารเพื-อขอวีซา่ download
28.ขันตอนหลั
I
งจากการเทียบวุตต้ องทําอย่างไร ?
หลังจากการเทียบวุตคุณจะได้ รับสัญญาการทํางานในฐานะพยาบาลวิชาชีพ
29.ข้ อผูกมัดที-มีกบั บริ ษัท CVC ขันตํ
I -ากี-ปี ?
ใครที-สนใจต้ องการร่วมโครงการ ต้ องมัน- ใจว่าตัวเองสามารถอยูท่ ี-เยอรมัน ได้ อย่างน้ อย 2 – 3 ปี คะ่
30.ค่าใช้ จา่ ยต่อเดือนประมาณเท่าไหร่?
ตามหลักความจริ งแล้ วค่าใช้ จา่ ยแล้ วแต่วา่ คุณใช้ มากหรื อน้ อยขนาดไหนแต่ในโดยประมาณค่าใช้ จา่ ยต่อเดือนตกอยูท่ ีประมาณ €700 – €800 ต่อเดือนค่ะ

