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Sprawdzone zlecenie od 29.06.! Poszukiwany opiekun

Winckler Personal od 6 lat zatrudnia polskie opiekunki, oferuj?c im sprawdzone i godne polecenia
miejsca pracy na terenie Niemiec. Zatrudniamy osoby odpowiedzialne, sympatyczne, ciep?e i radosne,
spokojne i energiczne, osoby z do?wiadczeniem i bez do?wiadczenia. Najwa?niejsze dla nas aby?
mówi?a w j?zyku niemieckim. Ze swojej strony oferujemy sta?? prac?, stabilne zarobki wyp?acane
zawsze na czas, po?wi?camy czas na wys?uchanie Twoich potrzeb i oczekiwa? wobec przysz?ej Stelli.
Do??cz do naszych opiekunek i b?d? zadowolona z wyboru firmy! Sprawdzone zlecenie od 29.06.!
Poszukiwany opiekun dla Seniora w Bad Honnef. Miejsce pracy: Niemcy, 53604 Bad Honnef
Rozpocz?cie pracy: 29.06. Poszukujemy opiekuna z komunikatywn? znajomo?ci? j?zyka niemieckiego
dla 79-letniego Pana mieszkaj?cego w domku jednorodzinnym w Bad Honnef. Pacjent cierpi na
inkontynencj? (nosi pieluchomajtki), chorob? Parkinsona oraz ma pocz?tkow? demencj?. Senior porusza
si? przy pomocy rolatora. Do zada? osoby zatrudnionej nale?y cz??ciowa pomoc przy
ubieraniu/rozbieraniu, korzystaniu z toalety czy myciu oraz przygotowywanie posi?ków, prowadzenie
domu oraz robienie zakupów. Dla opiekuna jest przygotowany oddzielny pokój. Na miejscu jest dost?p
do Internetu. Co jest dla nas wa?ne?  odpowiedzialno??, empatia, spokój, cierpliwo??, pogoda
ducha;  gotowo?? do wyjazdu za granic? na pe?ne 2 miesi?ce;  ch?? pomagania osobom w
podesz?ym wieku oraz rozumienie ich potrzeb;  umiej?tno?? i ch?? prowadzenia domu;  posiadanie
czynnego prawa jazdy;  brak na?ogów. Je?eli powy?szy opis pasuje do Ciebie, nie zwlekaj! Zg?o?
si? do nas ju? dzi?. To w?a?nie na Ciebie czekamy! Co proponujemy?  legaln? prac? w oparciu o
umow? zlecenie wraz z ubezpieczeniem i odprowadzanymi sk?adkami do ZUSu;  wsparcie ze strony
konsultanta w trakcie wyjazdu;  organizacja oraz op?acenie przejazdu w obie strony 
wynagrodzenie w przedziale od 1100 do 1500 Euro + BONUS LETNI + pozosta?e bonusy:  300 € za polecenie rodziny niemieckiej,  50 € - za polecenie kole?anki,  50 € - za szybki wyjazd,  50 € za przepracowane 90 dni,  50 € - za przepracowany dzie? ?wi?teczny,  50 € - za prac? w dniu
urodzin,  50 € - za prawo jazdy. Skontaktuj si? z nami Ju? dzi? serdecznie zach?camy do kontaktu.
Zadzwo?: (22) 631 11 10
Wy?lij SMS na nr 664 757 555 (oddzwonimy) Napisz
E-mail: praca@wincklerpersonal.pl Wi?cej ofert pracy na terenie Niemiec znajdziesz na naszej stronie
internetowej.
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