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PRACA W NIEMCZECH
MEDIATENA - niemiecka agencja rekrutacji kadry medycznej i farmaceutycznej.
Dla naszego partnera w Hamburgu, domu seniora, poszukujemy:

PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA od zaraz
z dyplomem ukończenia szkoły pielęgniarskiej z magistrem lub licencjatem do pracy na stanowisku Pflegefachkraft/
Altenpfleger(in) do opieki nad osobami starszymi.
Miejscem pracy jest dom seniora, w którym mieszkają podopieczni w różnym wieku. Podopieczni pokoje mają głównie
jednoosobowe, jak również dla małżeństw dwuosobowe. Budynek oraz wyposażenie domu seniora są na bardzo
wysokim poziomie, super nowoczesne, przypominające hotel lub sanatorium, a do dyspozycji pacjentów znajduje się
ogrodzone zewnętrzne miejsce do wypoczynku i rekreacji. Znajdują się tam pośród zieleni fotele wiklinowe pod
parasolami, drewniane ławki w otoczeniu oczka wodnego. Dach budynku przeznaczony jest na słoneczne tarasy z
licznymi miejscami przeznaczonymi do spędzania czasu, a wewnątrz budynku mieszczą się dodatkowo dwie restauracje.
Do głównych zadań należy podstawowa opieka oraz czynności z zakresu medycznego.
Zakres obowiązków
• Mycie, przebieranie, pomoc w toalecie i przy inkontynencji • Mobilizacja pacjentów • Przygotowywanie oraz
podawanie jedzenia i napojów • Zmiana patrunków,
podawanie leków, podskórne iniekcje i podawanie kroplówek oraz żywienie dojelitowe zgodnie z zaleceniami
lekarza • Obecność podczas wizyt lekarskich • Planowanie oraz dokumentacja opieki na komputerze i aktywne
wsparcie wewnętrznych procesów jakościowych.
Profil kandydata
• Dyplom ukończenia studiów, kwalifikujący się do
uznania w Niemczech • Pozwolenie na wykonywanie
zawodu z Izby Pielęgniarskiej • Dokumenty i świadectwa
w języku niemieckim (przetłumaczone oraz
uwierzytelnione) • Znajomość języka niemieckiego na
poziomie B1/B2 potwierdzona certyfikatem • Gotowość
do wyjazdu za granicę na minimum 1 rok • Motywacja i
entuzjazm do zawodu pielęgniarki/pielęgniarza •
Profesjonalne i kompetentne podejście do obowiązków •
Doświadczenie zawodowe jest mile widziane • Empatia,
umiejętność w pracy zespołowej oraz zaangażowanie i
niezawodność • Niekaralność • Znajomość obsługi
komputera

Oferta
• Zatrudnienie w oparciu o niemieckie przepisy prawa
pracy • Elastyczne godziny pracy na pełnym lub
niepełnym etacie • Wynagrodzenie zgodne z
obowiązującą taryfą płacową, po nostryfikacji od 2.300
Euro brutto • Dodatkowe wynagrodzenie za dyżury
• Pełne ubezpieczenie socjalno-zdrowotne oraz
atrakcyjne udziały emerytalne • Zatrudnienie wyłącznie
bezpośrednie - tylko przez pracodawcę (dom seniora)
• Pracodawca umożliwia pracownikom bezpłatne
wyżywienie bezpośrednio w ośrodkach opieki oraz
jednomiesięczne darmowe zakwaterowanie, po czym
300 Euro/miesiąc • Pomoc w opiece nad dziećmi:
Pracodawca płaci pracownikom na pełnym etacie do
50% kosztów opieki nad dziećmi, a pracownikom na
niepełnym etacie płaci częściowo
Mediatena zapewnia
• Pomoc w przygotowaniu i tłumaczeniu dokumentów
aplikacyjnych • Przygotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej • Organizacja terminu spotkania z
pracodawcą • Wsparcie na rozmowie kwalifikacyjnej na
miejscu • Przejęcie kosztów podróży na rozmowę
kwalifikacyjną • Kompleksowa pomoc i doradztwo w
zakresie wszystkich formalności t.j. nostryfikacji dyplomu,
zameldowaniu, założeniu konta w banku, meldunku w
kasie chorych, organizacji przedszkola dla dzieci
• Nie pobieramy od kandydatów żadnych opłat.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres: info@mediatena.de, w tym o przesłanie Państwa CV,
aktualnego zdjęcia, kopii dyplomu, certyfikatu ukończenia kursu językowego oraz z terminem możliwości rozpoczęcia
pracy. Zapraszamy również do kontaktu w razie zainteresowania innymi ofertami pracy w branży medycznej.

································································
Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o
dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
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