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Opieka zamiast
szparagów
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Zbliża się sezon urlopowy. Dla wielu osób może być to okazja znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia w Niemczech. Jednak zamiast męczyć się przy zbiorach truskawek lub
szparagów, warto spróbować pracy przy opiece starszych osób, którą oferuje firma proBetreuung z Olsztyna (budynek Cezal).
Maj to miesiąc, w którym wiele osób planuje swój
sezon urlopowy. Można go
wykorzystać w bardzo praktyczny sposób. To świetna okazja by podreperować
swój budżet domowy dzięki dodatkowemu zatrudnieniu. Bardzo popularnym
i atrakcyjnym kierunkiem
sezonowej pracy są Niemcy.
Zbieranie szparagów i truskawek, prace w sadach oraz
ogrodach – to chyba najczęściej wybierane profesje.
Ale czy najlżejsze? Na pewno nie. Wiąże się to z bardzo
wczesnym wstawaniem, by
na polu zjawić się wraz ze
wschodem słońca oraz ciężką, fizyczną pracą do późnych godzin wieczornych.
Zatrudnienie przy zbieraniu warzyw i owoców często
generuje wysokie wydatki
związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem, co
często stawia pod znakiem
zapytania korzyści osiągnięte kosztem wielu wyrzeczeń.

Atrakcyjna oferta dla opiekunek
Dodatkowe zatrudnienie
w Niemczech nie musi wcale
takie być. Można znaleźć tam
bardzo atrakcyjne i satysfakcjonujące zajęcie. Na pewno
takim wyborem jest opieka
nad starszymi osobami. Dla
osób pragnących spróbować

Firma daje świetne możliwości zarobkowe w bezpiecznej, legalnej pracy w Niemczech

pracy jako opiekunka, Niemcy są dobrym kierunkiem.
Obecnie zapotrzebowanie
na te usługi jest tam bardzo
duże. Bardzo istotną kwestią
jest fakt, że zawód opiekunki nie należy do tych, których podjęcie wiązałoby się
ze zdobyciem odpowiedniego wykształcenia.
Najpewniejszym posunięciem jest wybór zatrudnienia w znanych firmach czy to
instytucjach zajmujących się

opieką nad starszymi osobami, czy u renomowanych pośredników pracy. Na pewno takie gwarancje daje firma
proBetreuung z Olsztyna. Jej
główna siedziba znajduje się
w Olsztynie, posiada również
swoją filię w Gdyni. To jeden
z krajowych liderów w branży opiekuńczej, co wiąże się z
ogromnym doświadczeniem.
– Zbliżający się sezon
urlopowy to idealny czas, by
spróbować sił, jak opiekunka

osób starszych – mówi Karolina Kowalska, dyrektor
zarządzająca firmy proBetreuung. – Zatrudnienie się
w tej roli daje wiele korzyści.
Najważniejsza to oczywiście
atrakcyjne wynagrodzenie.

Pobyt i wyżywienie za darmo
Ale to nie jest jedyna korzyść wynikająca z opiekowania się starszymi osobami. Kolejną jest możliwość
zaoszczędzenia zarobionych
pieniędzy.
– Mieszkając pod jednym dachem z osobą, za którą jest się odpowiedzialnym,
odpadają koszty związane
z zakwaterowaniem, a także wydatkami związanymi
z codziennym utrzymaniem,
jak np. konieczność zapewnienia sobie wyżywienia.
A są to niebagatelne oszczędności – podkreśla dyrektor
Kowalska.
Na czym polega praca opiekunki w Niemczech?
Do codziennych rytuałów z pewnością należy pomoc przy porannej toalecie

i przygotowanie posiłków.
Dla osób starszych największą wartością jest jednak towarzystwo i poczucie, że jest
ktoś obok, kto w razie potrzeby pomoże w trudniejszej do wykonania czynności, zrobieniu zakupów,
upraniu brudnych ubrań
czy utrzymaniu mieszkania w czystości. Większość
seniorów ceni sobie spokój,
przyjazne nastawienie i uporządkowany rozkład dnia.
Kandydaci nie powinni bać
się pracy w domu, wiele ułatwia też umiejętność dobrej
organizacji. Serce seniora łatwo można zdobyć smacznymi posiłkami i tu większość
polskich gospodyń znakomicie się sprawdza.

Firma proBetreuung
dba o opiekunów
Wiele kobiet zastanawiających się nad zawodowym
wyjazdem do Niemiec obawia się przede wszystkim
tego, że ich znajomość języka okaże się niewystarczająca. Nie warto tym się przejmować, bo zadba o to firma
proBetreuung, która oferuje
opiekunkom przeszkolenie
z języka niemieckiego. Taki
kurs trwa kilka tygodni. Zajęcia odbywają się dwa razy
w tygodniu i trwają 60 minut, co daje łącznie 40 godzin. Celem szkolenia jest
to, by opiekunki nauczyły
się najbardziej potrzebnych
zwrotów związanych z codziennym funkcjonowaniem
w Niemczech.
Firma proBetreuung ze
swojej strony zagwarantuje
darmowy transport do Niemiec i z powrotem do domu.
Zapewni też ubezpieczenie
zdrowotne, które uprawnia
do korzystania ze świadczeń
placówek służby zdrowia
mających podpisane umowy
z kasą chorych (Krankenkasse). Skorzystanie z oferty firmy proBetreuung oznacza
również gwarancję bezpiecznej pracy. W praktyce przekłada się to na stały kontakt
z konsultantem, z którym na
bieżąco omawiane są sprawy
dotyczące zlecenia.
– Opiekunki w ten sposób uzyskują merytoryczne
porady lub odpowiedzi na
pytania związane z zatrudnieniem – mówi dyrektor
Karolina Kowalska.

Skontaktuj się już dziś:
+ 48 89 676 11 25 lub 897220760,
biuro@probetreuung.eu; proBetreuung,
ul. Wyszyńskiego 1B (w budynku Cezalu).

