
 

 

Chci se podělit o zkušenosti s hledáním práce ve Švýcarsku   
 

Jsem zdravotní sestra a po třech letech praxe na chirurgickém oddělení jsem se 

rozhodla změnit zaměstnání.   

 

Denně jsem sledovala nabídky práce na internetu a zcela náhodně jsem na stránkách 

profesia.cz objevila inzerát, který nabízel práci zdravotním sestřičkám ve Švýcarsku.   

Vidina práce v zahraničí mě velmi lákala, proto jsem oslovila paní Vosáhlovou 

prostřednictvím e-mailu. Byla jsem opravdu velmi mile překvapená, vůbec jsem 

nečekala tak rychlou reakci,  paní Vosáhlová se se mnou už druhý den telefonicky 

spojila. Neměla jsem absolutní představu o tom, co všechno je potřeba vyřídit, abych 

mohla odejít pracovat do Švýcarska. Paní Vosáhlová mě ujistila, že mi se vším pomůže a po celou dobu mi bude 

k dispozici. Prostřednictvím e-mailu mi zaslala seznam potřebných dokumentů, které bude nutné vyřídit. 

Vzhledem k tomu, že s podobným vyřizováním nemám žádnou zkušenost, několikrát jsem byla nucena paní 

Vosáhlovou znovu kontaktovat, aby mi objasnila některé druhy dokumentů. Vždy mi ochotně odpověděla a 

všechno mi znovu a trpělivě objasnila. Koloběh tohoto vyřizování začal již v dubnu, potíž je v tom, že jen 

osvědčení o uznání kvalifikace trvá měsíc a poté je třeba všechny dokumenty nechat přeložit u překladatelky.  

 

Mým dalším problémem byla němčina, jelikož jsem ji během tří let praxe vůbec nepoužívala. Přihlásila jsem se 

na individuální jazykový kurz, který jsem absolvovala dvakrát týdně a téměř denně jsem se učila sama. V 

současné době mám odeslané veškeré potřebné dokumenty na Švýcarském červeném kříži a čekám na 

schválení, které může trvat až dva měsíce.  

Začátkem srpna se mi zcela nečekaně ozvala paní Vosáhlová s nabídkou skvělého místa. Ihned po jejím 

telefonátu a na její doporučení vzhledem k velké obsazenosti spojů jsem si zarezervovala autobus z Brna do 

St.Gallenu a zpět  a čtyři dny na to - v úterý večer jsem již seděla v autobuse směr Švýcarsko - na dvoudenní 

Schnuppertagen v zařízení Brünnliacker v Bergu. Paní Vosáhlová mě ve středu ráno čekala u autobusu v 

St.Gallenu a odvezla mě přímo do zařízení v Bergu. Celou středu jsem pracovala pod dohledem stávajících 

zaměstnanců, kteří byli velmi přátelští a vstřícní. Musím podotknout, že jsem měla opravdu velkou obavu ze 

švýcarského dialektu, ale vždy pomohla spisovná němčina.  V zařízení jsem přenocovala a ve čtvrtek jsem 

znovu pracovala od 7 do 16 h. Poté přijela paní Vosáhlová a byla přítomna i při mém zavěrečném pohovoru s 

vedoucí zdravotnické péče. Vzhledem k tomu, že pohovor dopadl velmi dobře, podepsali jsme pracovní 

smlouvu s nástupem od 1. října. Odjížděla jsem unavená, ale neskutečně šťastná, že jsem dosáhla svého 

vytouženého cíle. Paní Vosáhlová mě odvezla ve čtvrtek večer  k autobusu do St.Gallenu a v pátek dopoledne 

jsem byla zpět v Brně.    

V současné době potřebuji ještě složit zkoušku z němčiny – B2 certifikát, na který se chystám v srpnu. Tuto 

zkoušku je možné si dodělat i ve Švýcarsku, ale já osobně bych ji měla ráda za sebou již před odjezdem.   

 

Ráda bych ještě napsala, že paní Vosáhlová mi pomohla sehnat i ubytovaní cca 30 min od mého zaměstnání. 

Vyvětlila mi, co dalšího bude následovat po mém příjezdu do Švýcarska a ujistila mě, že mi bude opět ve všem 

nápomocná.  

Závěrem chci napsat, že paní Vosáhlové patří můj obrovský dík! Bez jejího vedení bych nebyla absolutně 

schopná vyřidit vše potřebné a orientovat se v této složité cestě za svým cílem.   

Veškeré vyřizování bylo složité, dlouhé a finančně nákladnější, ale jednoznačně stojí za to vytrvat a jít si za 

svým!   

 

Zařízení, ve kterém budu pracovat mě neskutečně okouzlilo a žádné podobné jsem nikdy neviděla.  

Paní Vosáhlová, děkuji za Vaši důvěru, vstřícnost, trpělivost!  

Děkuji za všechno!  

                  

 B.sc.Kateřina Hálová, Dipl. Pflegefachfrau FH, Tschechische Republik    


