Avantajele dvs. dintr-o privire:

Consultanţă juridică/contracte de muncă



Reprezentare la litigii



Acordare de ajutor la negocieri



Politică tarifară de succes



Politică de sănătate şi de profesie



Seminarii gratuite/la preţ redus



Ziar pentru membrii şi broşuri



Fişe informative



Tarife speciale la asigurări

Deveniţi membru în cea mai mare Asociaţie de
medici din Europa şi sprijiniţi medicii angajaţi.
Completaţi
azi
formularul
online
de
la
http://www.marburger-bund.de/landesverbaende/nrw-rlp/onlinebeitritt
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Federaţia din
Marburg

Marburger Bund
Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz
Wörthstraße 20
50668 Köln
Tel.: +49 221 72003-73
info@marburger-bund.net
www.marburger-bund.de/landesverbaende/nrw-rlp

© koszivu – Fotolia.com



Deveniţi acum
membru!

Consultanţă juridică şi reprezentare la litigii

Profitaţi de faptul de a fi
membru în Federaţia din Marburg
1. Consultanţă pentru medici străini
Federaţia din Marburg (MB) oferă consultanţă
membrilor săi din ţară cât şi celor străini: Vă oferim
consultanţă şi vă sprijinim la solicitarea certificatului
dvs. de muncă şi de formare continuă pe lângă
anexe (jurnal), la încheierea contractului dvs. de
muncă, în special cu privire la limitarea acestuia şi
remuneraţie, cât şi la prestarea unei activităţi pe
timp parţial.

Politică tarifară de succes
4. Acordare ajutor la negocieri

7. Seminarii gratuite şi la preţ redus

Federaţia din Marburg reprezintă membrii săi în faţa
conducerii şi administraţiei spitalelor în cazul
negocierilor, de ex.: privind condiţiile de muncă sau
remuneraţia.

Pentru îmbunătăţirea calificării medicale (de ex.:
"Protecţia contra radiaţiilor") şi pentru obţinerea
calificărilor suplimentare medicale în domenii politice
profesionale (de ex.: "Management în spital" sau
"Retorică pentru medici") Federaţia din Marburg
oferă seminarii speciale.

5. Politică tarifară de succes
Federaţia din Marburg negociază remuneraţia dvs.
Ne aflăm la masa de negocieri, atunci când este
vorba despre crearea condiţiilor de muncă pentru
medici. Contractele noastre tarifare specifice
medicilor se referă la o îmbunătăţire de bază a
situaţiei de muncă şi o remuneraţie atractivă.

2. Consultanţă juridică
Juriştii asociaţiei federale acordă consultanţă
membrilor săi privind subiecte precum profesie,
muncă, asigurări sociale legale.

Ziarul Marburger Bund Zeitung informează actual
despre ce se întâmplă pe plan federal în politica de
sănătate, de profesie şi tarifară şi aceasta în 18
ediţii pe an. Pentru subiecte actuale MB publică
broşuri, care stau la dispoziţia membrilor în mod
gratuit (de ex.: „Berufseinstiegsbroschüre“ ("Broşură
pentru începători"), „Fit durch Fortbildung“ ("A fi în
formă prin formare continuă") sau privind contractele
tarifare).

Pentru toate subiectele legate de profesie, muncă,
asigurări sociale legale le stau la dispoziţia
membrilor, la cerere, în mod gratuit fişe informative.

Federaţia din Marburg reprezintă membrii săi la
procese privind legislaţia muncii conform constituţiei
asociaţiei federale.

Şi: în faţa curţii cu competenţe în contracte de
muncă fiecare parte suportă în primă instanţă
costurile, chiar dacă câştigă.

8. Ziar pentru membrii şi broşuri

9. Service fişe informative

3. Reprezentare litigiu

Ceea ce ar trebui să ştiţi: deja în primă instanţă
costurile unui litigiu de muncă sunt deseori mai
ridicate decât zece cotizaţii anuale plătite Federaţiei
din Marburg.

Seminarii şi broşuri

10. Tarife speciale la asigurări şi servicii
financiare
6. Politică de sănătate şi de profesie
În politica de sănătate şi de profesie Federaţia din
Marburg îşi reprezintă membrii în faţa guvernului şi
parlamentului la toate nivelele politice, în autoadministrarea medicală (Camera medicilor) şi în faţa
publicului.

Federaţia din Marburg oferă un service suplimentar
membrilor săi în cazul asigurărilor personale şi
profesionale - de exemplu la asigurări private şi
asigurări de răspundere profesională, asigurări
medicale în grup, asigurări de viaţă în grup,
asigurări pentru accidente cât şi programe de
construcţii şi finanţare.

