Rundum Zuhause betreut

Całodobowa opieka w Austrii Kompetentnie.
Bezpiecznie. Uczciwie.
Caritas Rundum Zuhause betreut to organizacja non-profit o długoletnim doświadczeniu w
opiece całodobowej.
Oferujemy całodobową opiekę (informacje, porady, wsparcie dla rodzin i ich bliskich) w
następujących austriackich landach:
• Wiedeń
• Dolna Austria
• Burgenland
• Styria
• Górna Austria
• Salzburg
Centralne biuro rejestracji/koordynacji wszystkich placówek opieki mieści się w Wiedniu..
Naszym celem jest dobro podopiecznych i ich bliskich oraz bezpieczne i dobre warunki pracy
dla opiekunów.

Podstawą
dobrej współpracy jest dla nas
rzetelność i profesjonalizm!
Jako opiekunowi/opiekunce oferujemy Ci
następujące wsparcie:
• Uczciwe i przejrzyste warunki umowy
• Stawki dzienne od 75 EUR - brutto (w tym
ubezpieczenie społeczne) + koszty podróży
• Fachowe informacje i porady w języku
ojczystym, na początku i w trakcie opieki
• Wsparcie przy rejestracji firmy lub
przerejestrowaniu w celu legalizacji Twojej
działalności w Austrii
• Regularne wizyty wykwalifikowanych
opiekunów z Caritas
• Krótkie czasy oczekiwania przy zmianie
klientów
• Rotacje trwają 14, 21 lub 28 dni
• Szkoleniea w kraju pochodzenia

Zapewniamy pośrednictwo opiekunom/opiekunkom wyłącznie na zasadzie
samozatrudnienia (własna działalność).
Wymagania:
• Odpowiednie szkolenie: przynajmniej kurs typu pomoc domowa (minimum 200 godzin
kursu)
• Dobra znajomość języka niemieckiego (w mowie i piśmie)
• Praktyczne doświadczenie w opiece całodobowej (min. 1–2 lata); doświadczenie w kraju
niemieckojęzycznym mile widziane
• Empatia, uważność i wrażliwość na potrzeby opiekuńcze podopiecznego
• Otwartość na dalsze szkolenia (w zakresie demencji lub innej tematyki)
Jakich dokumentów potrzebujemy od Ciebie?
• Życiorys w języku niemieckim wraz z danymi kontaktowymi, pod którymi możemy się z
Tobą skontaktować
• Zaświadczenie o kwalifikacjach (kurs typu pomoc domowa (ok. 200 godzin) lub ukończone
szkolenie z zakresu medycyny i pielęgniarstwa) z tłumaczeniem na język niemiecki
• Zdjęcie
• List referencyjny
• Jeśli możliwe: Zezwolenie na prowadzenie działalności i potwierdzenie ubezpieczenia
społecznego
Prosimy o przesłanie kompletu dokumentów e-mailem, faksem lub pocztą.
Sprawdzimy Twoje dokumenty aplikacyjne i w przypadku zainteresowania z przyjemnością
zaprosimy Cię na wstępną osobistą rozmowę w biurze stowarzyszenia w celu omówienia
ewentualnej współpracy.
Informujemy, że wymagamy od Ciebie wpłaty następujących kwot:
• Jednorazowo wprowadzenie (w języku ojczystym) i folder informacyjny 299 euro (z VAT).
Opłata obejmuje szkolenie w języku ojczystym, w tym folder informacyjny ze wszystkimi
niezbędnymi dokumentami do pracy jako opiekun/opiekunka w Austrii, które są wymagane
w pracy jako opiekun (umowy, formularze, broszury itp.).
• Składka roczna 360 euro (w tym podatek VAT), za pierwszy rok proporcjonalnie.
• Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej wraz z dopłatą administracyjną 36 euro
rocznie, za pierwszy rok proporcjonalnie.

Pracuj lepiej, mając bezpieczeństwo i wsparcie!
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