Data: 2018-06-22

Ogłoszenie z serwisu ogłoszeniowego http://http://www.ogloszeniamalopolska.pl
Opiekunowie SeniorĂłw - 100Euro Premii Na START w 2018 roku!
Cena: 0.00 PLN
Rodzaj ogłoszenia: Dam pracďż˝
Lokalizacja: Polska -> woj. Lubelskie ,miasto -> Niemcy , ul. Niemcy
Data dodania: 2017-12-04 r.
Data ważności: 2018-03-04 r.

Opis: Szukasz pracy jako Opiekunka SeniorĂłw od stycznia 2018?
WyjedĹş z nami do pracy w po Nowym Roku i odbierz 100Euro Premii na start!
Dlaczego Aktivmed24?
Aktivmed24 jest firmÄ rodzinnÄ , ktĂłra od 2012 roku zajmuje siÄ usĹ ugami opiekuĹ czymi nad
osobami chorymi, niedoĹ Ä Ĺźnymi i niepeĹ nosprawnymi na terenie Niemiec. ZaufaĹ o nam juĹź
okoĹ o 500 rodzin, ktĂłre powierzyĹ y nam pod opiekÄ swoich najbliĹźszych.
Nasza agencja zatrudnienia posiada certyfikat o numerze 11628. Od 2014 r. jesteĹ my czĹ onkiem
Sekcji Agencji Opieki (SAO) â
organizacji zrzeszajÄ cej firmy z branĹźy opiekuĹ czej,
dziaĹ ajÄ cej w ramach Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia oraz VHBP Niemieckiego stowarzyszenia
firm zwiÄ zanych z opiekÄ seniorĂłw.
Aktivmed24 poszukuje OpiekunĂłw/Opiekunek SeniorĂłw na terenie Niemiec.
Mamy dostÄ pne rĂłĹźne zlecenia, wszystkie aktualne moĹźna zobaczyÄ na :
http://aktivmed24.pl/oferty-pracy.html
Zapewniamy:
- wysokie zarobki w euro
- jednÄ czytelnÄ umowÄ
- ZUS od Ĺ redniej krajowej
- dodatkowe premie
- 2 godziny czasu wolnego w ciÄ gu dnia
- caĹ kowite pokrycie kosztĂłw podrĂłĹźy i organizacjÄ przejazdu
- bezpĹ atne zakwaterowanie i peĹ ne wyĹźywienie w domu podopiecznego
- wsparcie caĹ ego zespoĹ u i opieka koordynatora podczas pobytu Niemczech
- moĹźliwoĹ Ä odbycia bezpĹ atnego kursu jÄ zykowego przed wyjazdem do pracy
Wymagamy:
-minimum podstawowej znajomoĹ ci jÄ zyka niemieckiego (moĹźliwoĹ Ä nabycia umiejÄ tnoĹ ci
za naszym poĹ rednictwem)
- mile widziane doĹ wiadczenie w pracy jako Opiekun Seniora
MoĹźesz tez aplikowaÄ przez naszÄ stronÄ : www.aktivmed24.pl
lub kontakt telefoniczny 530-555-015, z chÄ ciÄ odpowiemy na wszystkie Twoje pytania .
Obserwuj nas takĹźe na Facebook.
W CV zaĹ Ä cz klauzulÄ :
WyraĹźam zgodÄ na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbÄ dnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z UstawÄ z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133
poz. 883.

Dane kontaktowe
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E-mail:
Telefon:

praca@aktivmed24.pl
530555015

Link do ogłoszenia: http://http://www.ogloszeniamalopolska.pl/pokaz_sz_ogl.php?idogl=6654
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