Ogłoszenia Grudziądz i okolice

Opiekunka Do Ostfildern/k. Stuttgartu – 1300 Euro + 180 Euro Zwrot Kosztów
Podróży
HDOmedical sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zatrudni opiekunkę
O NASZEJ FIRMIE HDOmedical sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą z branży usług opiekuńczych. Świadczymy usługi opieki dla osób starszych na
terenie Polski i Niemiec. W ich imieniu poszukujemy wykwalifikowanych opiekunek i pielęgniarek, zapewniając najwyższą jakość świadczonych usług. Mając na
uwadze dobro naszych podopiecznych, z największą starannością podchodzimy do procesu rekrutacji personelu opiekuńczego. Swoim pracownikom (opiekunkom)
gwarantujemy bardzo dobre wynagrodzenie i warunki pracy. Zapewniamy ciągłość zatrudnienia. OPIS STANOWISKA: HDOmedical sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie zatrudni opiekunkę z dobrą znajomością języka niemieckiego do opieki nad Panią 54 l.,65 kg., 172 cm., po wypadku samochodowym. Niedowład
kończyn po wypadku, PS3. Pomoc przy wstawaniu ( transfer ).Podopieczna sama wstaje, ale z pomocą opiekunki, pomoc w ubieraniu, myciu, prowadzenie domu.
Prysznic 3 x w tyg.. Pani porusza się na wózku elektrycznym, ma stomie i cewnik, jest materac przeciwodleżynowy . Pani będzie miała fizjo i logoterapie. Posiada
specjalny rower do ćwiczeń dla inwalidów. Pani mieszka sama w 4-pokojowym mieszkaniu na parterze, dostosowane dla osoby niepełnosprawnej, jest Internet. Stan
podopiecznej ma się poprawić ( i poprawia się ) .Opiekunka musi być doświadczona. Bardzo dobre warunki , nie ma problemu z jedzeniem (bio). Pani jest bardzo
miła, ale kompletnie niesprawna fizycznie . Na spacery i zakupy jeździ wózkiem elektrycznym. WYMAGANIA: • Gotowość do podjęcia pracy od stycznia ,
około 04.01.2017 r. na 2 miesiące • Komunikatywny niemiecki ( jeśli opiekunka zna angielski) • Opiekunka 30+ • Doświadczenie w opiece NASZA OFERTA: •
Pracę w pełni legalną w oparciu o umowę zlecenie + opłacone składki ZUS • 1300 euro netto • Zwrot kosztów podróży 180 euro • Zaświadczenie A1 oraz kartę
EKUZ SPOSÓB APLIKOWANIA Osoby chętne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji proszę o wysłanie aplikacji (cv + zdjęcie) na adres e-mail:
niemcy@domowaopieka.pl lub kontakt tel. 669 914 984, 669 980 009.
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