الشروط واألحكام العام
التزامات

المقاول § 1

مع التوظيف (االستشارات واإلعالن عن الوظائف  WBSفي عالقة تجارية مستدامة وموثوقة مع عميلها بعد توقيع العقد .العميل :في اللجان  WBSتدخل
.واالختيار المسبق للمرشحين) من الممرضات من بلدان ثالثة
بحقيقة أن  WBSامتثاال لممارسة التوظيف والوساطة العادلة واألخالقية ،تلتزم
 .وضع المرشحين بطريقة عادلة وشفافة وتمشيا مع مدونة منظمة الصحة العالمية لقواعد السلوك الخاصة بالتوظيف الدولي للمهنيي الصحيين
يلتزم صاحب العمل بتغطية جميع التكاليف المتكبدة في عملية التوظيف والتدريب اللغوي واالندماج وإجراءات االعتراف وجميع رسوم
الفحص والطلب .ال يجوز فرض رسوم على المرشح مقابل خدمات التوظيف( .مبدأ صاحب العمل يدفع)
 .ال تنتهك عملية التجنيد والوساطة برمتها أي اتفاقيات دولية لحقوق اإلنسان

1.

2.

3.

يضمن نظام تقسيم العمل أن تكون عالقة العمل بين صاحب العمل والمرشح األجنبي متوافقة مع معايير العمل األساسية لمنظمة العمل الدولية،
.وال سيما المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية التشغيلية للتوظيف العادل
.للمنظمة الدولية للهجرة  IRISوأصحاب العمل :االلتزام باالمتثال لمعايير WBS

4.

5.

.صاحب العمل والممرضات في عملية التوظيف حتى يحصلن على الترخيص المهني الذي يمكنهم من خالله العمل كممرض معتمد في ألمانيا  WBSترافق
.بعد االعتراف المهني  ،يقوم العميل بتوظيف الممرضات كممرضات معتمدات
عن الوظائف  ،وتختار المرشحين المناسبين (فحص وثائق الطلب  ،ومقابالت االختيار  WBSعلى أساس ملف تعريف المتطلبات المحدد من قبل العميل  ،تعلن
المسبق لتحديد المالءمة المهنية والدافع والشخصية واإلمكانات للمتقدمين) وإنشاء ملف تعريف مقدم الطلب مع الصورة والبيانات الشخصية والمؤهالت السابقة
.ومبررات االختيار
.سيتم تقديم ملفات تعريف األطراف المهتمة المختارة إلى العميل لالختيار
العميل في تنفيذ مقابالت العمل .وتجري المقابالت عبر اإلنترنت بحضور  WBSيدعم :in.يقع فقط ضمن مجال مسؤولية العميل :inالقرار الخاص بمقدم الطلب
 WBS.مترجم مقدم من
.هناك ) Goetheأو  B1 (telcيشارك المرشح في دورة لغة في بلد المنشأ المعني ويأخذ بنجاح امتحان
.اإلعداد االجتماعي والثقافي للمرشح هو جزء من دورة اللغة األلمانية
.بمجرد أن يقرر العميل المرشح  ،يتم تقديم طلب للحصول على إجراء االعتراف في مكتب الدولة المسؤول وكذلك التأشيرة
رحلة العمل في ألمانيا .العميل :في يغطي تكاليف الرحلة لكل مرشح .يتم تشجيع المرشحين على استخدام أرخص طريق سفر معقول حتى ال يتكبدوا  WBSتنظم
.تكاليف مفرطة
باستخدام نماذج النماذج المقابلة ونجعلها متاحة لعمالئنا " "Fair Recruitment Care Germanyنحن نوثق كل عملية توظيف وفقا لقوالب ختم الجودة
.ومرشحينا
قالب عميل

قالب مرشح

العميل

التزامات § 2

بجميع المعلومات حول متطلبات المرشحين وكذلك عن عالقة العمل المخطط لها وظروف العمل .لهذا الغرض  WBS ،قبل البدء في التوظيف  ،يزود العميل
.يجب إكمال استبيان الشركة بالتفصيل
يضمن صاحب العمل عدم تضمين عقد العمل أي أحكام ومحتويات للعقد على بنود ملزمة وسداد تتعارض مع اإلطار القانوني لبنود االستحقاق والسداد المنصوص
.عليها في قانون العمل
بعد االنتهاء من عملية تقديم الطلب وتحديد العميل للمرشحين الذين يرغب في توظيفهم  ،سيقوم العميل بوضع عقد عمل لكل مرشح  ،وهو صالح بشرط أن يكمل
.في بلد المنشأ ويبدأ عالقة العمل  B1المرشح بنجاح امتحان
يدفع العميل للمرشحين المعينين األجر المعلن عنه في عقد العمل في وقت التوظيف للوظائف المخطط لها (مساعد تمريض :في وبعد اجتياز اختبار المعرفة
.ممرضة معتمدة)
يجب أن يتضمن ذلك على األقل النقاط النقطية  DKF.يجب إرفاق مفهوم التكامل بعقد العمل .يضمن العميل تنفيذ مفهوم إدارة تكامل مفصل وفقا لمعايير وهيكل
:التالية
مقدمة  /مقدمة

-

التحضيرات بعد التوظيف
-

الوصول واأليام األولى
-

الدعم في إدارة النقل
-

إنشاء إدارة التكامل
-

الرعاية والتوجيه

-

تنظيم عملية االعتراف
تخصيص الحث

-

مرافقة بناء الفريق
توسيع الكفاءات

-

استيعاب الصراعات

-

تمكين المشاركة االجتماعية
التعامل مع اإلنهاء وااللتماس

الرسوم وتاريخ

-

االستحقاق § 3

.لوضع ممرضة معتمدة مكونات الخدمة المحددة في العقد  WBSتشمل رسوم
:تتم فوترة الرسوم في دفعات جزئية مرتبطة باألداء على النحو التالي
إيداع  ٪10لعروض العمل المعلن عنها (عدد المرشحين المطلوبين)
•
في بداية دورة اللغة 20٪
•
عند توقيع عقد العمل بين المرشح وصاحب العمل 20٪
•
بعد اجتياز امتحان اللغة 20٪
•
عند بدء العمل في ألمانيا 30٪

•

.اختياري :سيتم فرض تكاليف الدورة التحضيرية الختبار المعرفة في بداية الدورة في ألمانيا
إذا غادر المرشح المشروع بمبادرة منه أثناء دورة اللغة دون تدخل العميل  ،استرداد رسوم دورة اللغة المدفوعة حتى هذه المرحلة الزمنية .بدال من ذلك  ،يمكن
.ملء المنصب مجانا بناء على طلب العميل
فائدة افتراضية بمعدل  ٪5أعلى من سعر الفائدة  WBSمستحقة على الفور وبدون خصومات .إذا كان العميل متخلفا عن الدفع  ،فقد يطلب  WBSالفواتير من
.األساسي المعني للبنك المركزي األوروبي .جميع المبالغ صافية باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة القانونية

تنفيذ

العقد § 4

فيما يتعلق بهذا العقد إلى طرف ثالث بسبب السلوك المذنب من جانب العميل وأبرم األخير عقد عمل مع  WBSإذا وصلت المستندات والمعلومات المقدمة من
.مقدم الطلب  ،فيجب على العميل أيضا أن يكون مدينا برسوم الوكالة

التزامات

التعاون § 5

 WBS.يتعهد العميل بتقديم جميع المستندات والمعلومات الالزمة لتنفيذ الطلب أو لتمكينها من إنشائها بواسطة
فور استالم مستندات الطلب WBS .إذا كان مقدم الطلب المقترح قد تقدم بالفعل بطلب إلى العميل بشكل مستقل عن أمر التنسيب المقدم  ،فإن العميل ملزم بإبالغ
.فرض رسوم التنسيب بالكامل  WBSإذا فشل العميل في إبالغ وملء المنصب مع مقدم الطلب هذا  ،يحق ل
.مباشرة بعد إبرام العقد مع مقدم الطلب عن إبرام العقد  WBSيتعهد العميل بإبالغ

مدة العقد /

اإلنهاء § 6

.وإذا لم يمتثل العميل اللتزاماته ،يحق لهيكل تقسيم العمل إبرام هذا االتفاق اإلطاري
:بأثر فوري .يجوز للعميل تقديم إشعار باإلنهاء في أي وقت دون إشعار .يتم االتفاق على اإلجراءات التالية في حالة اإلنهاء من قبل العميل
الفصل بسبب عدم مالءمة المرشحين .وإذا لم يستوف أي من المرشحين المقترحين مواصفات الوظيفة المحددة في هذا العقد ،جاز استبعاد الوظيفة المعنية من هذا
.االتفاق اإلطاري .في هذه الحالة  ،لن تكون هناك فواتير للعنصر المعني وسيتم رد الوديعة
اإلنهاء بسبب استقالة أحد المرشحين .يمكن لكل مرشح االستفادة من عرض العمل
.االنسحاب في أي وقت طالما لم يتم توقيع عقد العمل
إصدار فاتورة للخدمات المقدمة حتى وقت اإلنهاء .يجب إثبات الخدمات  WBSأو المرشح المختار .في هذه الحالة  ،يحق ل  WBSاإلنهاء ألسباب ال تعزى إلى
 ،والذي يمثل  ٪50من إجمالي الراتب لكل وظيفة  WBSفي شكل مناسب .إذا كان المرشحون قد تلقوا بالفعل التزاما  ،دفع بدل نفقات إلى  WBSالمقدمة من قبل
.تم إنهاؤها
في إطار هذا العقد في غضون األشهر ال  12التالية بعد نهاية العقد  ،إصدار فاتورة بالمبلغ  WBSحماية المرشح :إذا قام العميل بتعيين مرشحين آخرين قدمتهم
.المقطوع المتفق عليه في كل حالة

الضمان § 7
وال يقدم أي ضمان ،وال سيما عدم تقديم أي ضمان لنوعية العمل وأساليب عمل مقدمي الطلبات المعينين ومرونتهم أو موثوقيتهم الشخصية .يتم استبعاد اللجوء
.والمطالبات األخرى بتعويض العميل
أي مسؤولية عن استمرار وجود عالقة العمل وفي حالة أداء المرشحين بشكل سيئ أو غير جيد للخدمة المستحقة تعاقديا بعد إبرام العقد مع  WBSال تتحمل
.العميل

حماية

البيانات § 8

ووفقا للمادة  298من الباب الثالث من قانون الجنيه االستراتيجي ،فإن األطراف المتعاقدة ملزمة بمعاملة وثائق ومعلومات مقدمي الطلبات بسرية تامة وعدم نقلها
.إلى أطراف ثالثة غير معنية .ويظل هذا االلتزام قائما حتى بعد إنهاء العقد
على التخزين اإللكتروني :inوشركاؤه المعاملة السرية لجميع المعلومات والبيانات التي يتم الحصول عليها في إطار أمر الوساطة .يوافق العميل  WBSيضمن
.يتم استخدامها حصريا للوفاء بالخدمة المتفق عليها  WBS.واستخدام والكشف عن البيانات المقدمة إلى
بتخزين البيانات الشخصية المقدمة  ،فإن األخير مسؤول عن ضمان تلبية جميع متطلبات حماية البيانات أثناء تخزين و  /أو معالجة :inبقدر ما يقوم العميل
.البيانات المقدمة بطريقة أخرى
.من المطالبات بنا ًء على انتهاك اللتزامات حماية البيانات الخاصة به  WBSبإصدار  WBSالعميل :بنا ًء على الطلب األول  ،يقوم
فورا وعند الطلب .بنا ًء على طلب  WBSوشركائها :إلعادة أو تدمير  WBSالعميل :المستندات الشخصية المقدمة مملوكة من قبل
 ،سيتم إرسال تأكيد ً WBS
.هذا ال ينطبق على مستندات مقدم الطلب :مع من قبل العمالء :انتهى في العقد  WBS.مكتوب وملزم لإلبادة إلى طلب
.العمالء :في حالة النية واإلهمال الجسيم  ،يكون مسؤوالً إذا انتهك التزام تعاقدي أساسي .يتضمن ذلك أيضًا االلتزام بتأمين السرية واالمتثال لحماية البيانات

المسؤولية  ،إخالء

المسئولية § 9

.أي مسؤولية عن الوساطة الناجحة  WBSال تتحمل
 .مسؤولية الظروف أو الضرر الناجم عن مقدم الطلب في التمرين أو بمناسبة عمله  WBSمن حيث المبدأ  ،ال يتحمل
مسؤوالً فقط في حالة النية أو اإلهمال الجسيم لموظفيها :من الداخل  ،الممثلين القانونيين :داخل أو الوكالء  WBSبالنسبة للتعويض  ،ألي سبب قانوني  ،يكون
غير المباشرين وكذلك االنتهاك المذبح لاللتزامات التعاقدية األساسية .في حالة انتهاك االلتزاما ت التعاقدية األساسية  ،تقتصر المسؤولية على استبدال الضرر
.النموذجي الذي يمكن التنبؤ به .ال تنطبق القيود المذكورة أعاله للمسؤولية في حالة انتهاك الحياة أو الجسم أو الصحة

إذا كان مقدم الطلب :في حالة االختيار من قبل العمالء :ألسباب موجودة في مجال مسؤوليتهم  ،فإن المتطلبات المسبقة إلصدار تصريح مخرج أو دخول ال تفي ،
.غير مسؤول عن الضرر الناتج  WBSفإن

األحكام

النهائية § 10

.يتم وضع جميع االتفاقات بين الطرفين كتابيًا كمكون من العقد .االتفاقات الجانبية اللفظية غير موجودة
تتطلب التغييرات و/أو اإلضافات على هذا الع قد وكذلك االتفاقيات الجانبية فعاليتها في نموذج النص .ال يمكن رفع هذا المتطلبات الرسمية أو ضمني أو تجاوز .أي
.عدم فعالية األحكام التعاقدية الفردية ال يؤثر على فعالية األحكام األخرى
عند االنحراف عن هذا  ،هناك أيضًا تغييرات أو إضافات تم إجراؤها بدون شكل إذا كانت اتفاقات فردية بالمعنى المقصود من القسم  305ب من القانون المدني
.األلماني
.مع توقيعاتهم  ،تدرك األطراف المتعاقدة األحكام المذكورة أعاله
في برلين للعقود مع  WBS Training AGقانون جمهورية ألمانيا الفيدرالية .مكان األداء ومكان االختصاص لجميع النزاعات وفي اتصال مع هذا العقد هو مقر
.التجار
:ينتمي إلى العقد
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