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Медсестра (лікарня, поліклініка, геріатричний
стаціонар / амбулаторія)

Поиск работы в Германии

« BACK TO JOB LIST

Мы найдем для каждого, кто готов
с нами сотрудничать, подходящее
место работы.

Место трудоустройства

Обратная связь

Німеччина

Умови
Ми гарантуємо легальну роботу, повну соціальну захищеність працівника та
підтримку в Німеччині!
ви хочете працювати в Німеччині
ви готові вивчати німецьку мову в своїй рідній країні

Ми пропонуємо
місце роботи в клініці / геріатричному санаторії / пансіонаті Німеччини
вакансії в різних землях – від Мекленбурга-Передньої Померанії до
Баварії
заробітна плата відповідно до рівня вашої кваліфікації
фінансову допомогу для вивчення мови у вашій рідній країні
послуги консультантів, які володіють вашою рідною мовою, і
курирування за місцем роботи з 1-го дня
допомога при прибутті, пошуку житла і відвідуванні державних органів
підтримку в поглибленому вивченні мови в Німеччині

Напишите нам по электронной
почте, или позвоните по телефону.
Мы сразу же свяжемся с вами и
ответим на все вопросы.
Тел: +38 097 38 65 986
Эл. почта: job@kuk-rabota.com
Сайт: www.kuk-rabota.com
K&K
social
resources
&
development GmbH
вул. Жилянская, 126/23, оф. 220
м. Київ, 01032

Вам належить
доглядати за пацієнтами
проводити медичні процедури згідно з приписами лікаря
готувати пацієнтів до діагностики, терапевтичним процедурам або
операціям
виконувати завдання, пов’язані з потребами пацієнтів: гігієною,
харчуванням і пересуванням
обробляти рани, накладати шини та пов’язки
регулярно вимірювати температуру, кров’яний тиск і пульс, проводити
зважування
виконувати завдання організаційного та адміністративного характеру, а
також документувати виконувані роботи
У нас є різні клієнти і вакансії в різних землях – від Мекленбурга-Передньої
Померанії до Баварії. Ми можемо визначити розмір заробітної плати тільки при
особистій зустрічі, коли стане ясно, яку роботу ви можете виконувати, і
наскільки висока ваша кваліфікація.

Від вас вимагається
освіту медсестра / медбрат, фельдшер або аналогічне медичне
прояв співчуття до людей, які потребують лікування та догляду
фізична витривалість, терпіння та відповідальність
комунікабельність та чуйність
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готовність до самостійної роботи та вміння працювати в команді
готовність до позмінної роботи у вихідні та святкові дні
Відправити запит
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