FORMAREA PROFESIONALĂ:
Absolvenţii şcolii noastre se bucură de o pregătire profesională
echivalentă cu pregătirea standard din celelalte ţări ale Uniunii
Europene.

Elevii cu burse OPENJOB fac un stagiu de 3 luni în structuri
sanitare din Germania.

Practică în:
• Spitalul Judeţean de Urgenţă
Vaslui
• Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
• Serviciul de Ambulanţă

Specializări în anul şcolar 2021-2022:
☺

Asistent medical generalist - 4 clase cu 112 locuri;
(Acreditat prin O.M.E.N. 4039/ 2018)

Date de contact:
•Telefon:

0335/711027; 0735 /551 841

•Sediul din

Asistent medical balneofiziokinetoterapie:

strada Anton Pann, nr. 20
SAU
•Sediul din str. Mihail Kogalniceanu 16 (în
fața LMK)

☺

1 clasă cu 28 de locuri

(Acreditat prin O.M.E.N. 4563/ 2017)

•email:
•Site:

r_vicol@yahoo.com;

www. lrmvs.ro ,
www.openjobline.ro
https://www.facebook.com/ScoalaPostliceala-Sanitara-Radu-Miron-Vaslui-

Bursă

oferită de OPENJOBLINE pe întreaga perioadă a școlarizării, pentru elevii care doresc să
lucreze în Germania după absolvire
Ce oferim?
abexamen

Pregătire profesională și de excepție pentru

solvenții de liceu cu și fără
de bacalaureat;
De ce
Şcoala “Radu Miron”?
Este o şcoală acreditată care oferă o educaţie de calitate,
corespunzătoare nevoilor de schimbare ale societăţii şi beneficiarilor ei
capabili să răspundă cerinţelor pieţei
forţei de muncă din Uniunea Europeană.

Angajarea absolvenţilor în specializarea în
care s-au pregătit în proporţie de 90% în ţară sau
străinătate (Germania);
☺ Satisfacţie profesională şi salarială rapidă;
☺ Pregătirea intensivă la limba germană astfel
încât 82% din absolvenți să obţină un certificat
de atestare internaţională nivel B2;
☺ Efectuarea unui stagiu de practică în Germania.
☺

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „RADU MIRON”

Tel. 0335 711 027;

0735 / 551 841

VASLUI

Meseria de asistent medical
este o calificare actuală și de viitor,
solicitată în țară și străinătate. Este o
provocare nobilă și concretă din diferite motive: personale, profesionale, financiare, legate de siguranța locului de muncă sau dragostea față de
oameni.

