
Вісник українських працівників 
(Ukrainian Health Workers Bulletin)  
охорони здоров'я  
(Alberta Health Services)  
AHS вітає всіх біженців та евакуйованих до Alberta (Альберта, провінція в Канаді) . Коли ви 
оселитесь у нашій провінції, ми хочемо підтримати  вас у тому, щоб стати медичним 
працівником, щоб ваші знання, навички та здібності й надалі допомагали покращувати життя 
людей навколо вас. 

Для вас є позиція 
(There’s a position for you) 

Alberta Health Services (AHS), перший і найбільший орган охорони здоров’я Канади, має чудові 
можливості для українських медичних працівників. Незалежно від того, чи ви вже живете в 
Альберті, Канаді, чи зацікавлені в переїзді до нашої провінції, ми хочемо зв’язатися з вами, щоб 
зібрати інформацію про ваш досвід роботи та кваліфікацію. 
 

Ми запрошуємо подати заявку на всі посади, пов’язані з охороною здоров’я, включно з 
дипломованими медсестрами (Registered Nurses), ліцензованими практичними медсестрами 
(Licensed Practical Nurses) та помічниками медичного персоналу (Health Care Aide Workers). Є 
також можливості для професіоналів із залежностей та психічного здоров’я (Addiction & Mental 

Health Professionals), а також у сфері інформаційних технологій (Information Technology), 
екологічних послуг (допомога в домашньому господарстві) Environmental Services (housekeeping), 
а також технічного обслуговування приміщень (Facilities Maintenance) та посади для інженерів 
(Engineering). (Доступні штатні, часткові та тимчасові посади.) 

Як почати 
(Getting started) 

 

Ми хочемо підтримати вас на вашому шляху до того, щоб стати медичним працівником в 
Альберті, відповідаючи на ваші запитання, допомагаючи з перекладом і вивчаючи 
альтернативні ролі, які дозволять вам виконувати ваші обов'язки разом з нами, поки ви 
працюєте над отриманням ліцензії. 

У AHS ми розуміємо, наскільки важливі люди для виконання нашої місії щодо забезпечення 
орієнтованої на пацієнта високоякісної системи охорони здоров’я. Коли ви є найкращими, то й 
ми є найкращими. Ви матимете доступ до конкурентоспроможної заробітної плати та ряду пільг, 
які сприятимуть здоров’ю та благополуччю вас і вашої родини. Ви також матимете чудові 
варіанти пенсійних і групових заощаджень, щоб планувати своє майбутнє! 

 

Alberta Health Services Welcomes You! 
Служба охорони здоров’я Альберти вітає вас! 

Скануйте QR код щоб заповнити форму онлайн. 

 
   

[Логотип] Послуги в сфері охорони здоров’я в Альберті 
(Alberta Health Services ) 

Альберти Найкращі 75 
роботодавців 20 

[Логотип] Найкращі 
різноманітні роботодавці 

Канади в 2022 році 
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