Data: 2018-07-16

Ogłoszenie z serwisu ogłoszeniowego http://http://ogloszeniaslaskie.pl
Sprawdzone miejsce. Opiekun/-ka do Seniorki w okolicach Heilbronn. Praca
od 07.04.
Cena: 0.00 PLN
Rodzaj ogłoszenia: Dam pracďż˝
Lokalizacja: Polska -> woj. Mazowieckie ,miasto -> Michelfeld , ul. Niemcy
Data dodania: 2018-03-19 r.
Data ważności: 2018-04-18 r.

Opis: Winckler PersonalÂ od 6 lat zatrudnia polskie opiekunki, oferujÄ c im sprawdzone i godne
polecenia miejsca pracy na terenie Niemiec. Zatrudniamy osoby odpowiedzialne, sympatyczne, ciepĹ e i
radosne, spokojne i energiczne, osoby z doĹ wiadczeniem i bez doĹ wiadczenia. NajwaĹźniejsze dla
nas abyĹ mĂłwiĹ a w jÄ zyku niemieckim. Ze swojej strony oferujemy staĹ Ä pracÄ , stabilne
zarobki wypĹ acane zawsze na czas, poĹ wiÄ camy czas na wysĹ uchanie Twoich potrzeb i
oczekiwaĹ wobec przyszĹ ej Stelli. DoĹ Ä cz do naszych opiekunek i bÄ dĹş zadowolona z wyboruÂ
firmy!

Sprawdzone miejsce. Opiekun/-ka do Seniorki w okolicach Heilbronn. Praca od 07.04.
Miejsce pracy: Niemcy, 74545 Michelfeld
RozpoczÄ cie pracy: od 07.04.

Poszukujemy opiekuna(-ki) z komunikatywnÄ znajomoĹ ciÄ jÄ zyka niemieckiego dla spokojnej
Seniorki, mieszkajÄ cej ze swoim mÄ Ĺźem (nie wymaga opieki) w domku jednorodzinnym w
Michelfeld (okolice Heilbronn). Pacjentka ma 85 lat, waĹźy 45 kg przy wzroĹ cie 169 cm oraz choruje na
raka. Pani porusza siÄ przy rolatorku. Do zadaĹ osoby zatrudnionej naleĹźy wsparcie Seniorki,
przygotowywanie posiĹ kĂłw, oraz prowadzenie domu. Dla opiekuna/-ki jest przygotowany oddzielny
pokĂłj, osobna Ĺ azienka oraz istnieje moĹźliwoĹ Ä korzystania z Internetu.

Co jest dla nas waĹźne?
â ˘ odpowiedzialnoĹ Ä , empatia, spokĂłj, cierpliwoĹ Ä , pogoda ducha;
â ˘ gotowoĹ Ä do wyjazdu za granicÄ Â na peĹ ne 2 miesiÄ ce;
â ˘ chÄ Ä pomagania osobom w podeszĹ ym wieku oraz rozumienie ich potrzeb;
â ˘ umiejÄ tnoĹ Ä i chÄ Ä prowadzenia domu;
â ˘ posiadanie czynnego prawa jazdy;
â ˘ brak naĹ ogĂłw.
Â
JeĹźeli powyĹźszy opis pasuje do Ciebie, nie zwlekaj! ZgĹ oĹ siÄ Â do nas juĹź dziĹ
wĹ aĹ nie na Ciebie czekamy!

Co proponujemy?
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. To

â ˘ legalnÄ pracÄ w oparciu o umowÄ zlecenie wraz z ubezpieczeniem i odprowadzanymi
skĹ adkami do ZUSu;
â ˘ wsparcie ze strony konsultanta w trakcie wyjazdu;
â ˘ organizacja oraz opĹ acenie przejazdu w obie strony
â ˘ wynagrodzenie w przedziale od 1000 doÂ 1500 Euro oraz premiÄ Ĺ wiÄ tecznÄ (50 Euro za
dzieĹ Ĺ wiÄ teczny) oraz BONUSY:
â ˘ 50 EuroÂ za pracÄ w dniu urodzin;
â ˘ 50 EuroÂ za polecenie koleĹźanki, ktĂłra z nami wyjedzie;
â ˘ 300 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.
â ˘ 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

z nami

JuĹź dziĹ serdecznie zachÄ camy do kontaktu.
â ¨ZadzwoĹ : (22) 631 11 10Â
WyĹ lij SMS na nr 664 757 555 (oddzwonimy)â ¨
Napisz e-mail:Â praca@wincklerpersonal.plâ ¨â ¨
WiÄ cej ofert pracy na terenie Niemiec znajdziesz na naszej stronie internetowej
www.wincklerpersonal.com

Dane kontaktowe

E-mail:
Telefon:

praca@wincklerpersonal.pl
22 631 11 10

Link do ogłoszenia: http://http://ogloszeniaslaskie.pl/pokaz_sz_ogl.php?idogl=6758
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