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Rundum Zuhause betreut 
 
 

24 órás gondozás Ausztriában 
biztonságos.kompetens.korrekt 

A Caritas Rundum Zuhause betreut egy nonprofit szervezet, mely több éves tapasztalattal 
rendelkezik a 24 órás gondozás területén. 

 
A következő osztrák tartományokban (a koordinációs központ Bécsben található) szervezünk 24 
órás gondozást (családok és hozzátartozóik tájékoztatása, támogatása): 
 

• Wien / Bécs 
• Niederösterreich/Alsóausztria 
• Salzburg 
• Oberösterreich/Felsőausztria 
• Steiermark/Stájerország 
• Burgenland 

 

Célunk a gondozott személy és hozzátartozóinak jólléte, valamint hogy biztonságos 
munkafeltételeket nyújtsunk a gondozóknak. 

 
Az együttműködés alapja 
számunkra a megbízhatóság és a 
professzionalitás! 

A következőket kínáljuk Önnek: 
• átlátható és fair szerződések 
• napi díj bruttó 75€-tól (inkl. 

társadalombiztosítás)+ útiköltség 
• anyanyelvű és szakmai információk és 

tanácsadás, kezdéskor és a gondozás alatt 
• segítség a vállalkozói engedély be- és 

átjelentésénél, hogy a munkája legális 
legyen 

• szociális szerveztek / mobil ellátók, 
ill. a Caritas regionális központjainak 
diplomás ápolói által végzett rendszeres 
mínőségellenőrzések 

• a turnusok 14, 21 vagy 28 naposak 
• a várakozási idő rövid, ha új gondozásra vár 
• továbbképzések az Ön országában 

 

 
 

 
 

 
 
 



Kizárólag olyan gondozónőket és gondozókat közvetítünk, akik önálló, egyéni foglalkozást 
folytatnak (saját iparengedély/ vállalkozói engedély). 

 

Feltételek: 
• megfelelő végzettség: legalább egy 200 órás házigondozással kapcsolatos tanfolyam 

megléte 
• jó német nyelvtudás (szóban és írásban) 
• szakmai tapasztalat a 24 órás gondozásban (legalább 1-2 év); német nyelvterületen 

végzett gyakorlat előnyt jelent 
• empátia, figyelmesség és együttérzés a gondozott ápolási igényére 
• nyitottság továbbképzésekre (demencia ill. egyéb témák) 

 

A következő dokumentumokra van szükségünk: 
• német nyelvű önéletrajz elérhetőségi adatokkal (telefonszám, emailcím) 
• végzettségről szóló bizonyítvány (házi ápoló-tanfolyam kb. 200 óra), vagy befejezett orvosi- 

ápolói végzettséget igazoló bizonyítvány, mindkettő német fordításban 
• fénykép 
• referencia, ajánlólevél 
• ha már rendelkezik vele: vállalkozási engedély másolata és igazolás az osztrák 

társadalombiztosításról 
 
Kérjük, hogy a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat emailben, faxon vagy postán küldje 
el. Ezután átnézzük a papírjait. Ha jelentkezése felkeltette az érdeklődésünket, elhívjuk Önt 
egy személyes elbeszélgetésre az irodánkba, hogy egy lehetséges együttműködés részleteit 
megbeszéljük. 

 

Tájékoztatásul közöljük még, hogy az alábbi összegeket kell befizetni: 
• EUR 320 - egyszeri díj: online anyanyelvű bevezető és turnusmappa, hozzáférés 

a „Felhő a 24-órás személygondozóknak“ File Sharing Tool (fájlmegosztó eszköz) 
alkalmazáshoz, amely tartalmaz minden lényeges információs dokumentumot illetve 
számos (anyanyelvű) formanyomtatványt 

• éves dij EUR 402, az 1. évre aliquot részbe 
• szakmai felelősségbiztosítás a kezelési költséggel együtt EUR 36 /év - az 1. évre 

részarányosan 
 

A díjak tartalmazzák az esetleges adókat. 
 

Biztonságérzetben jobb dolgozni! 

 

Elérhetőség: 
Caritas Rundum Zuhause betreut 
Mommsengasse 35, 1040 Wien 
Telefonszám: Tel: +43 / (0)1/376 0215  
Hétfőtől- Péntekig: 9:00-15:00 
office@caritas-rundumbetreut.at 
www.caritas-rundumbetreut.at 
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