
 

 

 

 

 

Rundum Zuhause betreut 
 

            
24-urna zdravstvena nega 

 
 
Caritas Rundum Zuhause betreut je združenje sedmih škofij Caritasa: nadškofije Dunaj, škofija 
St. Pölten, Caritas nadškofija Salzburg, Caritas škofije Linz, Caritas Graz-Seckau, Caritas škofije 
Eisenstadt in Caritas škofije Koroška.  
 
Nudimo 24-urno zdravstveno nego v naslednjih avstrijskih zveznih državah:  
 

� Dunaj 
� Spodnja Avstrija 
� Zgornja Avstrija 
� Salzburg  
� Štajerska 
� Gradiščanska 

� Koroška 

 
 

Združenje nudi informacije, svetovanja in pomoč družinam in njihovim članom v zvezi z legalnim 
24-urnim zdravstvenim negovanjem. Naš cilj je skrben izbor in posredovanje pri zaposlovanju 
ustreznih negovalcev/negovalk z dobrim znanjem nemškega jezika v avstrijskih družinah. 
Pomagamo negovalcem/negovalkam v zvezi z legalnim delom v Avstriji. Zdravstveno nego 
spremljamo z rednimi obiski zaradi preverjanja kakovosti. 
 

Sodelovanje: 

 

Posredujemo pri zaposlovanju izključno negovalcev in negovalk na podlagi samostojne 

dejavnosti (obrt). Predpogoji so dobro znanje nemškega jezika, ustrezna kvalifikacija in 

delovne izkušnje. 
Potrebne kvalifikacije so izobrazba za negovalca/negovalke ali podobno (najmanj 200 ur). 
Pričakujemo delovne izkušnje v zdravstveni negi oseb, ki potrebujejo nego v državi nemškega 
govornega področja (najmanj 1 – 2 leti) in pripravljenost za nadaljnje usposabljanje v zvezi z 
demenco ali drugimi temami. 
 
 
Dokumentacija: 

� Življenjepis v nemškem jeziku s podatki za kontakt, preko katerih lahko kontaktiramo z vami 
� Dokaz o kvalifikaciji (izobrazbe za negovalca/negovalko ali podobno (cca. 200 ur)) ali 

določena izobrazba s področja medicine negovanja) s prevodom v nemški jezik 
� Slika 
� Priporočilno pismo 
� Če imate potrdilo o obrti in potrdilo o socialnem zavarovanju 

 

 



Stand Jänner 2018 SL 

 

Kontakt: 

 
Prosimo, da vso dokumentacijo pošljete na naslednji naslov: 
 

 

Caritas Rundum Zuhause betreut 

 

Mommsengasse 35 
1040 Wien 

 

E-Mail: office@caritas-rundumbetreut.at 

Fax: +43-1-5033 077-2850 

 
www.caritas-rundumbetreut.at 

 
V zvezi s prošnjo za zaposlitev nas lahko kontaktirati preko telefona, vendar izključno med 
delovnim časom in sicer: 
 

 
številka telefona: +43-1-376 02 15 

 
 

ponedeljek - petek: 09.00 – 13.00  

 
Oseba za kontakt:  

 
Slovaški/ češki: Natja Roediger-Schluga,  

Polackova Miroslava 
madžarski: Judit Keskin 

romunski: Adriana Freyborn 
 
Vašo prošnjo bomo proučili, in če bomo zainteresirani, Vas bomo povabili na osebni prvi 
razgovor, da bi se dogovorili o možnem sodelovanju. 
  
Zaračunavamo naslednje zneske: 
� enkratno uvod (v maternem jeziku) in informacijski paket EUR 338,- (vklj. davek na promet)  
� letni znesek EUR 186,- (vklj. prometni davek), prvo leto aliquot 

 

Prijava obrti: 

 
Katere dokumente potrebujete za prijavo obrti za negovalce/negovalko v Avstriji? 

� Veljavna osebna listina (potni list ali osebna izkaznica)  
� Potrdilo o nekaznovanju iz vaše domovine (ne starejše od 3 mesecev, prevedeno in notarsko overjeno), 
če v   preteklih 5 letih niste bili prijavljeni v Avstriji 
� Avstrijsko potrdilo o prijavi prebivališča 


