Data: 2017-11-24

Ogłoszenie z serwisu ogłoszeniowego http://http://ogloszeniawielkopolskie.pl
Sprawdzona praca przy opiece Seniora niedaleko LĂźbeck od 30.05.2017
Cena: 0.00 PLN
Rodzaj ogłoszenia: Dam pracďż˝
Lokalizacja: Polska -> woj. Mazowieckie ,miasto -> Niemcy , ul. Zarnekau-Sandfeld
Data dodania: 2017-05-19 r.
Data ważności: 2017-06-18 r.

Opis: Winckler Personal Sp. z o.o. Sp. k. juĹź od 5 lat wspiera rekrutacje pracownikĂłw zarĂłwno na
terenie Polski, jaki i krajĂłw niemieckojÄ zycznych. Cechuje nas doĹ wiadczenie, profesjonalizm w
dziaĹ aniu, a przede wszystkim dbaĹ oĹ Ä Â i troska o kaĹźdÄ zatrudnionÄ osobÄ . Oferujemy
jedynie przejrzyste i sprawdzone oferty pracy. PrzychodzÄ c do nas - zostajesz na dĹ uĹźej. W naszej
firmie liczysz siÄ Ty i Twoje potrzeby!
JeĹźeli jesteĹ ciepĹ Ä , cierpliwÄ oraz empatycznÄ osobÄ , znasz jÄ zyk niemiecki co najmniej
na komunikatywnym poziomie oraz opiekowaĹ eĹ /aĹ siÄ juĹź osobami starszymi juĹź teraz
zgĹ oĹ siÄ do nas!

Sprawdzona praca przy opiece Seniora niedaleko LĂźbeck od 30.05.2017
MIEJSCE PRACY: Niemcy, Zarnekau-Sanfeld
TERMIN ROZPOCZÄ CIA: od 30.05.2017
Polecamy nasze zlecenie w maĹ ej miejscowoĹ ci niedaleko Lubeki dla opiekuna.
Senior mieszka sam na wsi w 3-piÄ trowym domu z ogrĂłdkiem. Podopieczny (80 lat, 75 kg, 173 cm)
choruje na prostatÄ , jest bardzo sĹ aby, gĹ Ăłwnie leĹźy w Ĺ ĂłĹźku, chodzi z trudem, naleĹźy go
wesprzeÄ i asekurowaÄ . Noce przesypia dobrze i jedynie sporadycznie moĹźe zawoĹ aÄ opiekuna.
Pan Ĺ pi zwykle do 10-tej rano, w ciÄ gu dnia gĹ Ăłwnie oglÄ da telewizjÄ . Senior ma zaĹ oĹźony
cewnik, wiÄ c naleĹźy od czasu do czasu oprĂłĹźniÄ worek cewnikowy. Podopieczny potrzebuje
wsparcia w codziennych czynnoĹ ciach, ubranie i rozebranie, higiena ciaĹ a. Opiekun powinien
poprowadziÄ dom, gotowaÄ i wszystkim zarzÄ dzaÄ , bo rodzina mieszka daleko i bardzo rzadko
odwiedzajÄ seniora. Do Pana przychodzi na wizyty domowe raz w tygodniu lekarz, trzy razy w tygodniu
sÄ teĹź wizyty rehabilitanta.
Opiekun powinien mieÄ prawo jazdy, bo na miejscu jest samochĂłd potrzebny przy zaĹ atwianiu
rĂłĹźnych spraw na mieĹ cie.
Opiekun ma do dyspozycji caĹ y dĂłĹ domu (pokĂłj, kuchnia i Ĺ azienka), jest teĹź internet. Na
miejscu jest nasz opiekun, ktĂłry na spokojnie wprowadzi nowÄ osobÄ w obowiÄ zki. Zlecenie na
okoĹ o 2-3 miesiÄ ce.

Co jest dla nas waĹźne?
â ˘ Znasz jÄ zyk niemiecki minimum komunikatywnie i nie boisz siÄ rozmawiaÄ .
â ˘ JesteĹ osobÄ odpowiedzialnÄ , troskliwÄ i cierpliwÄ , lubisz spÄ dzaÄ czas z osobami
starszymi.Â
â ˘ Nie masz naĹ ogĂłw, jeĹ li juĹź tylko naĹ Ăłg palenia rodziny mogÄ zaakceptowaÄ .Â
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Masz juĹź doĹ wiadczenie zwiÄ zane z opiekÄ nad osobÄ
Lubisz i potrafisz prowadziÄ dom i gotowaÄ .
Chcesz wyjechaÄ na ok. 2 miesiÄ ce.
ByĹ oby teĹź Ĺ wietnie, gdybyĹ miaĹ prawo jazdy.

Co proponujemy?â

starszÄ

.

¨

â ˘ Oferujemy Ci legalnÄ pracÄ w oparciu o umowÄ zlecenie wraz z ubezpieczeniem i
odprowadzanymi skĹ adkami do ZUSu.Â
â ˘ Nasz konsultant bÄ dzie CiÄ wspieraĹ w trakcie wyjazdu, wysĹ ucha i doradzi a w razie
potrzeby porozmawia z rodzinÄ u ktĂłrej bÄ dziesz.
â ˘ Zorganizujemy dla Ciebie dojazd i powrĂłt oraz go opĹ acimy.
â ˘ Otrzymasz wynagrodzenie w przedziale od 900 doÂ 1300 Euro oraz premiÄ Ĺ wiÄ tecznÄ (50
Euro za dzieĹ Ĺ wiÄ teczny), ale moĹźesz zyskaÄ wiÄ cej, jeĹ li skorzystasz z naszych bonusĂłw:
*Â +50 EuroÂ za pracÄ w dniu urodzin, *Â + 50 EuroÂ za polecenie koleĹźanki, ktĂłra z nami
wyjedzie, *Â +160 EuroÂ za polecenie niemieckiego klienta, *Â + 50 EuroÂ za prawo jazdy, jeĹ li na
zleceniu poruszasz siÄ autem *Â +50 Euro, jeĹ li zostaniesz peĹ ne 3 miesiÄ ce lub dĹ uĹźej. W
sumie moĹźesz zarobiÄ nawetÂ do 1500 Euro, jeĹ li tylko zaangaĹźujesz siÄ we wspĂłĹ pracÄ z
nami :)
â ˘ PodsumowujÄ c u nas zawsze masz moĹźliwoĹ Ä Â wyĹźszych zarobkĂłw, niĹź tylko
wynagrodzenie podstawowe. JeĹ li oczekujesz staĹ ej i dobrze pĹ atnej pracy - jesteĹ w dobrych
rÄ kach. Dajemy Ci moĹźliwoĹ Ä Â zarobienia odÂ 50 â ŹÂ nawet doÂ 410 â ŹÂ na zleceniu, nie
wliczajÄ c wynagrodzenia podstawowego, ktĂłre stanowi TwĂłj staĹ y miesiÄ czny dochĂłd.

Skontaktuj siÄ
JuĹź dziĹ
poniĹźej:

z nami

serdecznie zachÄ

camy do kontaktu. MoĹźesz zgĹ

osiÄ

siÄ

poprzez formularz w linku

â ¨https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d41641614de54e3b9ef
d98ef43d35d31
â ¨ZadzwoĹ do Nas - Opieka seniorĂłw w Niemczech: (22) 631 11 55Â
â ¨InĹźynieria, przemysĹ i produkcja â
Niemcy, tel.: (22) 631 11 70â ¨
Rekrutacje staĹ e â
Polska, tel. (22) 652 27 72â ¨
Napisz E-mail:Â opieka@wincklerpersonal.plâ ¨
Prosimy rĂłwnieĹź o wysyĹ anie wiadomoĹ ci SMS na nrÂ 532 998 529Â - ODDZWONIMY.â
biuro mieĹ ci siÄ w 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18.
â ¨WiÄ cej ofert pracy na terenie Niemiec znajdziesz na naszej stronie internetowejÂ
www.wincklerpersonal.plâ ¨
Certyfikat Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia -Â 11630

Dane kontaktowe

E-mail:
Telefon:

opieka@wincklerpersonal.pl
22 631 11 55
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¨Nasze

Link do ogłoszenia: http://http://ogloszeniawielkopolskie.pl/pokaz_sz_ogl.php?idogl=6689
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