
     

          
 
 
 

 

Vážené kolegyne a kolegovia 
 
 
Volám sa Boris Krajčí,  základné zdravotnícke a neskôr vysokoškolské 
vzdelanie som nadobudol na Slovensku, ale s výnimkou piatich rokov som 
väčšinu praxe absolvoval v geriatrickej oblasti v Rakúsku, z ktorého som sa  
po pätnástich rokoch vrátil a pracoval štyri roky v ambulancii všeobecného 
lekára. 
Toto ma ale finančne vôbec nemotivovalo,  
tak som si len tak klikol na Profesii prácu sestry, kde ma ihneď upútal DLF 
Personal, lebo hľadali do všetkých oblastí zdravotníctva a navyše to bola 
originálna firma vo Švajčiarsku, čo bolo pre mňa smerodatné, lebo o 
daktorých slovenských agentúrach išli neblahé chýry,  

              čo ma umocňovalo začať spolupracovať s DLF Personal !!! 
 
Dovolal som sa pani Jitke Vosáhlovej, ktorá sa mi ihneď zapáčila po hlase, nehovoriac o tom, ako sa mi zapáčila, 
keď som ju neskôr uvidel  po pracovnej skúške u zamestnávateľa. 
Táto žena je tá  najakčnejšia, akú som kedy stretol v mojom živote. 
Jej rýchlosť, presnosť a spoľahlivosť sú na najvyššej možnej úrovni, aká sa dá dosiahnuť. 
Oslovil som ju začiatkom Februára 2015 a koncom tohto mesiaca už  pani Jitka zaslala moje vysvedčenia  na 
pedskúšku na SRK a o týždeň po tom tu bola prvá ponuka na prácu, kde som síce pre rodinné problémy 
nenastúpil, ale ihneď ako som sa znovu ozval mala pani Jitka ďalšiu ponuku, teda som sa nestačil ani diviť a bol 
som na pracovnej skúške v apríli 2015. 
 Za neuveriteľne krátku dobu /10týždňov/ som mal hlavne vďaka pani Jitke prácu a oficiálne uznanie za 
Pflegefachmana na terciálnom stupni zo Švajčiarskeho Červeného Kríža. 
Musím sa priznať, že jediný kto to zdržoval som bol ja, lebo sa vyskytli vážne rodinné problémy, ktoré som 
musel tri týždne riešiť. 
Pre porovnanie, v Rakúsku som si vybavoval od roku 1993 pol roka rozhodnutie o nostrifikácii a potom pol roka 
hľadal prácu . 
 
Skutočne vrele odporúčam DLF personal a hlavne pani Vosahlovú, ktorá je skutočné  najkompetentnejšiou 
profesionálkou na správnom mieste! 
 
Ak máte záujem o dobré miesto vo Švajčiarsku zverte  sa do rúk pani Jitky a ona vás dovedie tam kde sa vám 
bude určite dariť a páčiť. 
Ja jej z celého srdca ďakujem a ako muž závidím mužovi, ktorý ma doma tak šikovnú ženu. 
 
Veľa úspechov  v hľadaní práce želám všetkým kolegyniam a  kolegom a hlavne pani Jitke Vosáhlovej v jej 
úspešnej činnosti. 
 
 
 
S pozdravom 
MSc Boris Krajčí, Slowakei  
 


