Коротко про Ваші переваги:



Юридична консультація/трудові договори



Процесуальне представництво



Допомога у переговорах



Приваблива тарифна політика



Політика в сфері охорони здоров’я та

Стати членом
зараз!
Вагомі причини,
щоб приєднатись до
Марбурзького союзу

професійної діяльності


Безкоштовні/пільгові семінари



Газета для членів та брошури



Інструкції- пам’ятки



Спеціальні тарифи на страхування

Станьте членом найбільшої європейської асоціації
лікарів та підтримуйте лікарів, які працюють за
наймом. Заповніть онлайн-формуляр ще сьогодні за
посиланням: www.mbhessen.de/mitglied-werden.html
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Юридична консультація та процесуальне представництво

Отримайте переваги від членства
в Марбурзькому союзі
1. Консультації для іноземних лікарів
Марбурзький союз (MС) консультує своїх іноземних
членів: Ми надамо Вам консультацію та підтримку у
разі вимоги надання рекомендації з Вашого
колишнього місця роботи чи свідоцтва про
підвищення
кваліфікації
разом
з
додатками
(журналом з практики), при укладанні Вашого
трудового
договору,
зокрема
стосовно
встановлення терміну дії та платні, а також у разі
прийому на роботу з неповною зайнятістю.
2. Юридична консультація
Адвокати асоціації надають консультації членам з
питань
правового
регулювання
професійної
діяльності,
трудового
права
та
соціального
страхування.

Приваблива тарифна політика

4. Допомога у переговорах

7. Безкоштовні та пільгові семінари

MС представляє своїх членів у переговорах з Для підвищення медичної кваліфікації (наприклад,
власниками та адміністраціями лікарень, наприклад, «захист від випромінювання») та для здобуття
стосовно умов праці чи платні.
додаткової кваліфікації немедичного напрямку на
теми політики в сфері професійної діяльності
5. Приваблива тарифна політика
(наприклад, «Менеджмент в лікарні» чи «Ораторське
мистецтво для лікарів») Марбурзький союз пропонує
Марбурзький союз веде переговори стосовно Вашої
спеціальні семінари.
заробітної платні. Ми сідаємо за стіл переговорів,
коли мова йде про організацію умов праці для 8. Газета для членів та брошури
лікарів. Наші тарифні договори розроблені
спеціально для лікарів, і націлені на суттєве Газета Марбурзького союзу повідомляє актуальну
покращення трудової ситуації та привабливу інформацію про те, що відбувається по всій
зарплатню.
Німеччині в політиці у галузі охорони здоров’я,
професійної діяльності та тарифній політиці у 18
виданнях на рік. MС видає брошури на актуальні
теми, які надаються членам безкоштовно (наприклад,
«Брошура про вступ у проф. діяльність», «У формі
завдяки подальшій освіті» чи про тарифні договори).
9. Послуги з надання інструкцій-пам’яток

3. Процесуальне представництво

З усіх важливих тем з правового регулювання
професійної
діяльності,
трудового
права
та
соціального страхування на вимогу членів надаються
безкоштовні інструкції-пам’ятки.

Марбурзький союз представляє своїх членів в
процесах розгляду спорів в області трудового права
згідно з приписами статуту асоціації.
Вам необхідно знати це: Вже в першій інстанції
процесуального розгляду спору в області трудового
права витрати часто перевищують річний внесок
Марбурзького союзу більше ніж в десять разів.

Семінари та брошури

6. Політика в сфері охорони здоров’я та
професійної діяльності

Щодо політики в сфері охорони здоров’я та
діяльності
Марбурзький
союз
А також: У суді з розгляду трудових спорів кожна професійної
представляє
своїх
членів
перед
урядами
та
сторона у першій інстанції самостійно несе витрати
парламентами
на
всіх
політичних
рівнях,
в
на послуги адвоката, навіть у разі виграшу справи.
лікарському самоуправлінні (палата лікарів) та перед
громадськістю.

10. Спеціальні тарифи на страхування та
фінансові послуги
В якості додаткової послуги Марбурзький союз
пропонує своїм членам особисте та професійне
забезпечення, наприклад, із страхування професійної
відповідальності,
групового
страхування
від
захворювань,
групового
страхування
життя,
страхування від нещасних випадків, а також програм
збережень на житлове будівництво та фінансових
програм.

