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Opiekunka z j. niemieckim komunikatywnym dla Pana
ID ogłoszenia: 577176 / 255120

URL: http://www.epraca.com.pl/577176
Kwota: 1 000 EUR
Operacja: dam pracę
Lokalizacja: zagranica, Niemcy

CENTRUM JĘZYKOWE KONIK to prężnie działająca firma, świadcząca usługi opiekuńcze i pielęgniarskie
na rzecz klientów indywidualnych w Niemczech.
Miejsce pracy: Niemcy, Bielefeld 33613, nr oferty: 501/05
Termin wyjazdu: od 09.05.2018
Wynagrodzenie: 1000 euro netto
Ogólny opis:
Do opieki Pan w wieku 91 lat. Pan choruje na choroby starcze, porusza się za pomocą rollatora, do swojej
dyspozycji ma także wózek inwalidzki. Podopieczny wymaga pomocy przy czynnościach dnia codziennego
oraz w prowadzeniu domu, mieszka w domku jednorodzinnym.
Dla Opiekunki osobny pokój z łazienką.
Obowiązki:
-prowadzenie domu
-zakupy
-pomoc w codziennych czynnościach
-wspólne aktywne spędzanie czasu
-dbanie o ogród
Wymagania:
- język niemiecki komunikatywny
- doświadczenie w opiece
- dyspozycyjność
- chęć i gotowość do wyjazdu
SPRAWDZONA OFERTA !
Zapewniamy:
* Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i znajomości języka niemieckiego
* Legalne zatrudnienie w oparciu o polskie lub niemieckie ubezpieczenie
* Bonus w postaci premii za polecenie naszej agencji innym osobom 50 EURO
* 400 zł brutto przy drugim wyjeździe z naszą firmą oraz ciągłość w zatrudnieniu i ubezpieczeniu
* Podwójne diety i premie na Święta
* Zwrot kosztów podróży lub transport
* Zakwaterowanie i wyżywienie w domu podopiecznego
* Terminowość wypłat wynagrodzenia na konto bankowe w euro lub złotówkach
* Opiekę i stały kontakt 24h z koordynatorem na terenie Niemiec i Polski
KONTAKT:
osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojej aplikacji (cv zdjęcie) na adres:
sjarmuz.rekrutacja@gmail.com
tel: 570 718 736
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tel: 731 913 716
Lub wyślij SMS o treści OPIEKA (oddzwonimy!)
pracujemy w dni robocze od 8 do 16
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pracadlaopiekunek24.pl
Aktywacja: 16/04/18 15:54, ważność: 485 d 6 g 15 m, odsłony: 42

Strona 2 / 2

