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Rundum Zuhause betreut 

Îngrijire bătrâni la domiciliu, 
în sistem 24-de-ore, în Austria 
Competent. Sigur. Corect 
Caritas Rundum Zuhause betreut (Îngrijire 24-de-ore la domiciliu) este o organizație non- 
profit, cu o experiență îndelungată în domeniul îngrijirii și asistenței la domiciliu. 

 

Oferim servicii de îngrijire la domiciliu în sistemul 24-de-ore (informare, consultații și suport pentru 
pacienți și familiile aparținătoare), în următoarele landuri: 

 
• Viena 
• Austria de Jos 
• Austria de Nord 
• Salzburg 
• Styria 
• Burgenland 

 

Centrala pentru înregistrare și coordonare este în Viena. 
 

Obiectivele organizației sunt starea de bine a persoanelor asistate și a familiilor acestora, 
precum și condiții sigure și optime de muncă pentru îngrijitoarele/îngrijitorii de persoane. 

 
Încrederea și profesionalismul 
reprezintă pentru noi baza unei 
colaborări de calitate! 

Vă oferim Dvs. ca îngrijitoare/îngrijitor 
de persoane: 

 

• condiții contractuale transparente și corecte 
• un venit brut de la 75 €/zi (inclusiv asigurările 

sociale), plus cheltuielile de transport 
• suport și informații în limba maternă, la 

începutul activității și pe tot parcursul 
colaborării 

• suport la înregistrarea și mutarea sediului 
PFA în vederea legalizării activității Dvs. în 
Austria 

• vizite regulate de asigurare a calității îngrijirii, 
conduse de coordonatori sau asistenți 
medicali ai centrelor Caritas de asistență 
mobilă la domiciliu 

• turnusuri de 14, 21 sau 28 de zile 
• posibilitatea participării, în țara de 

proveniență, la cursuri de formare 
 
 

 
 



Vom intermedia exclusiv îngrijitori de persoane cu activitate independentă (PFA). 
 

Pentru calificare, așteptăm de la Dumneavoastră: 
• Formare profesională corespunzătoare: cel puțin un certificat de calificare ca îngrijitor/ 

îngrijitoare bătrâni la domiciliu (minim 360 ore) sau diploma de calificare în domeniul 
asistenței medicale 

• Bune cunoștințe de limba germană (vorbit și scris) 
• Experiență în îngrijirea persoanelor la domiciliu - minim 1-2 ani (experiența într-o ţară 

vorbitoare de limba germană constituie un avantaj) 
• Capacitate de empatie, atenție și sensibilitate față de nevoile de îngrijire ale persoanei 

asistate 
• Deschidere către cursuri de formare continuă (pe tema demenței sau alte teme) 

 

Ce documente sunt necesare pentru a aplica: 
• Curriculum vitae în limba germană (inclusiv datele de contact – nr. telefon și/sau e-mail) 
• Certificatul de calificare (curs similar pentru “îngrijitor/îngrijitoare bătrâni la domiciliu” - cel 

puţin 360 ore sau un curs de calificare în domeniul medicină sau asistenţă medicală) - cu 
traducere în limba germană 

• Fotografie 
• Scrisoare de referinţă 
• Extrasul actual de la Registrul Comerțului (Gewerbeschein) și dovada de asigurare socială 

(Sozialversicherungsnachweis) – dacă este cazul 
 

Așteptăm documentele solicitate pe e-mail, pe fax sau prin poștă. 
Documentele vor fi verificate de personalul nostru și dacă profilul Dvs. corespunde cerințelor 
organizației, veți fi contactat/ă pentru a susține un interviu personal la sediul organizației. 

 

Menționăm că în cazul intermedierii, Dumneavoastră veți plăti următoarele contribuții: 
 

• Plată unică: pachet de bun venit 320 Euro (inclusiv TVA) 
Acest pachet include o introducere online în limba maternă și o mapă cu documentele 
necesare desfăşurării activităţii d-voastră. Totodată primiţi acces la programul nostru 
online „Cloud pentru îngrijitori si îngrijitoare 24 de ore” și, astfel, acces la toate 
documentele cu informații relevante, precum și la formularele în limba maternă. 

• Contribuție anuală 402 Euro, alicotă pentru primul an. 
• Asigurarea de răspundere profesională, inclusiv comisionul de administrare, 36 Euro/an, 

alicotă pentru primul an. 
 

Sumele au toate taxele incluse. 
 

Alegeți să lucrați în siguranță, având suportul unei echipe cu experiență! 

 

 
Caritas Rundum Zuhause betreut 
Mommsengasse 35, 1040 Viena 
Telefon: +43/(0)1/3760215 
Program: Luni - Vineri 09:00 - 15:00 
office@caritas-rundumbetreut.at 
www.caritas-rundumbetreut.at 

 
Actualizat 1/2023 

 

Persoane de contact: 

Limba română: Adriana Freyborn 

Beáta Angela Doktor Limba 

maghiară: Beáta Angela Doktor Limba 

cehă/slovacă: Miroslava Polackova 

Michaela Ilavska    

Limba bulgară: Margarita Kehayova 
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