
 

Rundum Zuhause betreut 

24- часово обслужване в Австрия 
Компетентно. Сигурно. Честно. 

Каритас Цялостно обслужване вкъщи е организация с нестопанска дейност с 
дългогодишен опит в областта на 24-часовото обслужване. 

 
Ние предлагаме 24-часово обслужване (информация, консултиране, подкрепа на 
семейства и техните членове) в следните австрийски федерални провинции: 

• Виена 
• Долна Австрия 
• Горна Австрия 
• Бургенланд 
• Щирия 
• Залцбург 

 
Централната служба за регистриране/координиране за всички райони на обслужване е 
във Виена. 

 
Нашата цел е благото на обгрижваните хора и техните роднини, както и сигурни и 
добри работни условия за личните асистенти. 

 

Основите на доброто 
сътрудничество за 
нас са надежността и 
професионализмът! 

Като личен асистент ние Ви предлагаме 
следното съдействие: 

• честни и прозрачни условия на договор 
• дневно възнаграждение започващо от, 

75,- евро бруто + пътни разходи 
• информация на майчин език, 

професионална информация и 
консултация в началото и по време на 
обслужването вкъщи 

• съдействие при първоначалната 
регистрация или при пререгистрация 
на Вашата дейност като самостоятелно 
наето лице в Австрия 

• редовни визити за оценяване на 
качеството от дипломирани медицински 
сестри от Каритас 

• кратко време за чакане при смяна на 
клиента 

• дежурства в продължение на 14, 21 или 
28 дена 

• допълнителни квалификационни курсове 
BG 



Ние посредничим на лични асистенти, които са регистрирани в Австрия 
като самостоятелно заети лица. 

Предпоставки: 
• съответно обучение: подобен курс като за домашен помощник (най-малко 200 

часа) 
• добри познания по немски език (писмено и говоримо) 
• практически опит в 24-часовото обслужване (най-малко 1-2 години); стаж в 

немскоговоряща страна е предимство 
• емпатия, внимание и чувствителност за потребностите на хората, нуждаещи се от 

постоянни грижи 
• готовност за допълнително обучение (например в областта на деменцията, др.) 

 

Какви документи изискваме от Вас? 
• автобиография на немски език с данни за контакт 
• удостоверение за квалификация (курс за домашен помощник – най-малко 200 

часа или за завършено образование в областта на медицинското обслужване) с 
превод на немски език 

• снимка 
• препоръки (ако имате) 
• ако имате: удостоверение за Австрийска регистрация за самостоятелно заето 

лице (Gewerbeschein) и удостоверение за социално осигуряване 
 

Изпратете ни всички документи по имейл, факс или по пощата. 
Ние ще проверим документите Ви за кандидатстване. При интерес щи Ви поканим с 
удоволствие за интервю в офиса на Каритас, за да обсъдим евентуално взаимната ни 
работа. 

 

Бихме искали да обърнем внимание, че изискваме от Вас следните такси: 
 

• Еднократно :Стартов пакет „Добре дошли“  eвро 320,- (вклю.ДДС). 
Този пакет включва онлайн обучение на майчин език и папка за предстоящата 
смяна .Също така получавате достъп до нашата платформа за споделяне на 
файлове „Облак за 24-часови лични асистенти“  и достъп до всички съответни 
информационни документи както и формуляри на майчин език. 

• годишна такса в размер от 402,- евро (с включено ДДС) 
• Застраховка „Професионална отговорност“ в размер на 36,- евро годишно 

 

Работата не тежи, когато имаш сигурност и съпътствие! 

Caritas Rundum Zuhause betreut 
Mommsengasse 35, 1040 Wien 
Телефон: +43/(0)1/3760215 
Факс: +43/(0)1/503 307 728 50 
Работно време, връзка по телефона: 
Понеделник - Петък: 9:00 ч. - 15:00 ч. 
office@caritas-rundumbetreut.at 
www.caritas-rundumbetreut.at 

 
 

Статус 1/2023 

Каритас София Информационен офис 

Пловдив 

 ул. Булаир № 14А, Пловдив 4000 Пон-

петък.: 13:00- 15.00ч. 

Лица за контакти 

Галина Христова, ръководител екип 

Телефон: +359 885256420 

Телефон +359 889552980 

Факс: +35932260805 

care.migration@caritas-sofia.org 
www.caritas-sofia.org 
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