Data: 2017-12-12

Ogłoszenie z serwisu ogłoszeniowego http://http://ogloszeniaslaskie.pl
Nasze staĹ e zlecenie - atrakcyjna oferta. Opiekun/-ka dla Seniora w
Mechernich. Praca w terminie 15
Cena: 0.00 PLN
Rodzaj ogłoszenia: Dam pracďż˝
Lokalizacja: Polska -> woj. Mazowieckie ,miasto -> Mechernich , ul. Niemcy
Data dodania: 2017-12-06 r.
Data ważności: 2017-12-20 r.

Opis: Winckler Personal Sp. z o.o. Sp. k. juĹź od ponad 5 lat wspiera rekrutacje pracownikĂłw zarĂłwno
na terenie Polski, jak i Niemiec. 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!

Nasze staĹ e zlecenie - atrakcyjna oferta. Opiekun/-ka dla Seniora w Mechernich. Praca w terminie
15.12. - 23.01.
Poszukujemy opiekuna/-ki z komunikatywnÄ znajomoĹ ciÄ jÄ zyka niemieckiego dla 86-letniego
Pana mieszkajÄ cego wraz z ĹźonÄ , nie wymagajÄ cÄ opieki, w domku jednorodzinnym w
Mechernich. Senior waĹźy 70 kg przy wzroĹ cie 170 cm. Pacjent cierpi na inkontynencjÄ oraz ma
problemy z poruszaniem siÄ . W domu znajdujÄ siÄ wszystkie sprzÄ ty specjalistyczne: Ĺ ĂłĹźko,
uchwyty w Ĺ azience, chodzik, wĂłzek inwalidzki. Pan jest bardzo serdecznÄ oraz ciepĹ Ä osobÄ .
Do zadaĹ osoby zatrudnionej naleĹźy pomoc przy ubieraniu/rozbieraniu, przesadzaniu na wĂłzek (Pan
pomaga przy tym), myciu oraz zmiana pampersĂłw. OprĂłcz tego przygotowywanie posiĹ kĂłw oraz
prowadzenie domu. Od poniedziaĹ ku do piÄ tku przychodzi do Pana Pflegedienst. Do dyspozycji
pokĂłj wraz z dostÄ pem do Internetu.

Co jest dla nas waĹźne?
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znajomoĹ Ä jÄ zyka niemieckiego,
doĹ wiadczenie zwiÄ zane z opiekÄ osĂłb starszych,
brak naĹ ogĂłw,
odpowiedzialnoĹ Ä , cierpliwoĹ Ä , empatia,
umiejÄ tnoĹ Ä prowadzenia domu,
gotowoĹ Ä do wyjazdu na okres ok. 2 miesiÄ cy,
posiadanie czynnego prawa jazdy.

Co proponujemy?
â ˘ legalnÄ pracÄ w oparciu o umowÄ zlecenie wraz z ubezpieczeniem i odprowadzanymi
skĹ adkami do ZUSu,
â ˘ wsparcie naszego konsultanta w trakcie wyjazdu,
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â ˘ bezpĹ atny przejazd do i z Niemiec + jego organizacja,
â ˘ podstawowe wynagrodzenie w przedziale od 1000 doÂ 1500 Euro oraz liczne bonusy:
â ˘ 50 Euro, za przepracowany dzieĹ Ĺ wiÄ teczny na zleceniu,
â ˘ 50 Euro za wyjazd w lipcu lub sierpniu i przepracowaniu peĹ nych 60 dni;
â ˘ 50 EuroÂ za pracÄ w dniu urodzin;
â ˘ 50 EuroÂ za polecenie osoby, ktĂłra z nami wyjedzie;
â ˘ 50 EuroÂ za czynne prawo jazdy (jeĹ li na zleceniu poruszasz siÄ autem);
â ˘ 50 Euro, za przepracowanie minimum 3 peĹ nych miesiÄ cy;
â ˘ 160 EuroÂ za polecenie niemieckiego klienta.
â ˘ W sumie moĹźesz zarobiÄ nawetÂ do 1500 Euro, jeĹ li tylko zaangaĹźujesz siÄ we
wspĂłĹ pracÄ z nami :)

Skontaktuj siÄ

z nami

JuĹź dziĹ serdecznie zachÄ camy do kontaktu.â ¨â ¨ZadzwoĹ do Nas: (22) 631 11 10Â
Napisz SMS na nr 664 757 555 (oddzwonimy)
Napisz E-mail:Â praca@wincklerpersonal.pl
â ¨â ¨Nasze biuro mieĹ ci siÄ w 00-658 Warszawa, ul. Lwowska 6/7.
â ¨WiÄ cej ofert pracy na terenie Niemiec znajdziesz na naszej stronie internetowejÂ
www.wincklerpersonal.comâ ¨

Dane kontaktowe

E-mail:
Telefon:

praca@wincklerpersonal.pl
22 631 11 10

Link do ogłoszenia: http://http://ogloszeniaslaskie.pl/pokaz_sz_ogl.php?idogl=6352
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