
 
 
 

 
 

Rundum Zuhause betreut 
 

 

24-ÓRÁS-GONDOZÁS 
 

A „CARITAS TELJESKÖRŰ OTTHONI GONDOZÁS” szervezet 6  Caritas-
egyházmegye: a Caritas Bécsi Érsekség, a Caritas St.Pölteni Püspökség, a Caritas 
Salzburgi Érsekség, a Caritas Eisenstadti Püspökség  a Caritas Linzi Püspökség és a 
Caritas Graz-Seckau összefogásával jött létre. 
 
Jelenleg az alábbi osztrák tartományokban kinálunk 24 órás gondozást : 
 

 Bécs-Wien 
 Alsóausztria-Niederösterreich 
 Felsőausztria-Oberösterreich  
 Salzburg 
 Steiermark 
 Burgenland 

 

A szervezet kinálata: információ, tanácsadás és a családok és hozzátartozóik legális, 
24 órás gondozása. Célunk alkalmas és jó német nyelvtudással rendelkező gondozó-
ápolónők és gondozó-ápolók alapos és gondos kiválasztása és közvetítése osztrák 
családokhoz. 
Mi a személyek gondozónőit és gondozóit legális ausztriai munkavállalásban 
támogatjuk. Ezt a tevékenységet rendszeres munkaminőségellenőrző látogatásokkal 
kisérjük figyelemmel. 
 
Együttműködés: 
 
Kizárólag olyan gondozónőket és gondozókat közvetítünk, akik önálló, egyéni 
foglalkozást folytatnak (saját iparengedély). Feltétel a jó német nyelvtudás, a 
megfelelő kvalifikáció, valamint a gyakorlati tapasztalatok. Kvalifikációként 
legalább egy házigondozással kapcsolatos kiképzést (tanfolyam elvégzését ) igazoló 
okmányra van szükség. 
Előnyt jelent, ha már egy ápolásra szoruló, német nyelvterületen élő beteg 
gondozásában gyakorlati tapasztalataik vannak. 
 
Okmányok, bizonyítványok: 

 
 Német nyelvű önéletrajz 
 Kvalifikációról szóló bizonyítvány (házi ápoló-tanfolyam kb. 200 óra), vagy 

befejezett orvosi-ápolói végzettséget igazoló bizonyítvány, mindkettő német 
fordításban 

 Jó alapismeretek a német nyelvben, szóban és írásban 
 Személyápolói-gondozói gyakorlat (ha lehetséges egy német nyelvterületű 

országban is) 
 Fénykép 
 Referenciák, amennyiben ilyennel rendelkeznek 
 Elérhetőségi adatok, ahol kapcsolatba léphetünk Önökkel 

 



2014 szeptember HU  

Kapcsolat:      
 
Kérjük hogy a teljes anyagot (adatokat, igazolásokat, bizonyítványokat) küldjék el az 
alábbi címre : 

 

 
Caritas Rundum Zuhause betreut 

 
Halirschgasse 16/4 

1170 Wien 
 

E-Mail: office@caritas-rundumbetreut.at 
Fax: 01/480 09 92 - 50 

 
www.caritas-rundumbetreut.at 

 
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre telefonon kizárólag az alábbi időpontokban 
adunk felvilágosítást : 

 

 
Telefonnummer: +43/(0)1/480 09 92 - 88 

 

 
Hétfőtől - péntekig:  09.00 – 12.00  

 

Felvilágosítást adnak : 

Judit Keskin (magyar) 

Katarina Mader, Natja Roediger – Schluga, Slavomira Nedeliakova 
 (szlovák és cseh anyanyelvű munkatársak) 

 

 
A pályázatra beküldött anyagokat átnézzük, majd kiválasztjuk azokat, akiket első, 
személyes beszélgetésre hívunk meg a szervezet irodájába, hogy a lehetséges 
együttműködést megbeszéljük. 
 
Tájékoztatásul közöljük még, hogy irodánkban majd a megkötött szerződés 
aláírásánál az alábbi összegeket kell befizetniük: 
 Bevezető- és Információs-Mappa (anyanyelvű) EUR 318,- (inkl. 20 % AFA) 
 Éves dij EUR 148,32 (inkl. 20 % AFA), az 1. évre aliquot részben 

 
Iparengedély bejelentése: 
 
Milyen iratokra van szükség Ausztriában a személygondozásra vonatkozó 
iparengedély megszerzéséhez? 
 Érvényes fényképes igazolvány (útlevél vagy személyi iagzolvány) 
 Ha az elmúlt 5 évben nem voltak Ausztriában hivatalosan bejelentve, nem régebbi 

mint 3 hónapos bűnügyi nyilvántartási igazolás hitelesített német fordítással 
 Osztrák bejelentést igazoló okmány (második lakóhely) 
 


