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Praca w Niemczech czeka na
opiekunów
Okres bożonarodzeniowy i noworoczny to świetna okazja, aby zarobić więcej! Olsztyńska firma ProBetreuung gwarantuje zatrudnienie w Niemczech przy opiece nad osobami starszymi. To dobrze płatna, bezpieczna i legalna praca.
ProBetreuung to jedna
z wiodących firm w branży opiekuńczej. Jej siedziba
znajduje się w Olsztynie, posiada też filię w Gdyni.
– Naszą misją jest dążenie do zadowolenia opiekunów oraz ich podopiecznych – podkreśla Karolina
Kowalska, dyrektor zarządzająca firmy ProBetreuung.
– Z jednej strony umożliwiamy osobom w podeszłym
wieku godziwe życie w miejscu, w którym czują się najlepiej, czyli w domu. Z drugiej
strony oferujemy ludziom
pracę w opiece na terenie
Niemiec na bardzo korzystnych warunkach.

Doskonała okazja
na dodatkowy zarobek
Właśnie okres bożonarodzeniowy i noworoczny to
najlepsza szansa, by zarobić
więcej. Pracownicy otrzymują dodatki świąteczne i bonusy. Miesięczne zarobki opiekunek zaczynają się od 4000
złotych netto wzwyż. Firma opłaca też koszty transportu, które nie są wcale niskie, bo wynoszą do 150 euro
w obie strony.
Firma prowadzi intensywny nabór osób do pracy w opiece na turnus świąteczny.
– Jesteśmy elastyczni co
do długości takiego turnusu,
idealnie byłoby jednak, gdyby praca opiekuna nie trwała krócej niż 6 tygodni lub 2
miesiące – mówi dyrektor
Kowalska – w uzasadnionych przypadkach można
ten czas skrócić do miesiąca. Obecnie jest do dyspozycji wiele wolnych zleceń, bo
z uwagi na urlopy świąteczne opiekunek powstało zapotrzebowanie na zmienniczki, które mogą podjąć
sprawdzone zlecenie.
Najważniejszymi
kryteriami podjęcia takiej pra-

to spraw losowych, wówczas za pośrednictwem tego połączenia informowani
są o dalszych procedurach
postępowania.
– Zdajemy sobie sprawę,
że podjęcie decyzji o pracy
za granicą bywa niezwykle
trudne, dlatego staramy się,
aby współpraca była przyjemna. Specjalnie dla opiekunek i opiekunów urządzamy od czasu do czasu
spotkania w biurze, podczas
których przy cieście i kawie
można porozmawiać o pracy
w opiece, wręczamy też
praktyczne upominki – mówi dyrektor zarządzająca.
Dobrze płatna, legalna praca w opiece daje satysfakcję – przekonuje kierownictwo Probetreuung

cy jest umiejętność pracy
z ludźmi i wrażliwość na
potrzeby człowieka. Ważnym elementem jest też znajomość języka niemieckiego. Firma jednak daje też
szansę osobom nieznającym języka niemieckiego,
organizując bezpłatny kurs
językowyikursnaopiekunaosób
starszych.

Zarobki nawet
czterokrotnie
wyższe niż w kraju
Firma
ProBetreuung
istnieje od 2015 roku. Zatrudnia prawie 300 osób
i stawia na wysoką jakość
usług świadczonych seniorom. Zapewnia opiekunkom z całej Polski podjęcie legalnej i dobrze płatnej
pracy w Niemczech, a przy
tym dba o ich bezpieczeństwo, gwarantując opiekę
koordynatora na terenie
Niemiec.
Z kandydatami do pracy
rozmawiają wykwalifikowani rekruterzy. Główne zadanie w trakcie prowadzonego
naboru to stworzenie portretu kandydata do pracy
opiekuńczej.

– Zaczyna się to od rozmowy rekrutacyjnej, sprawdzenia kwalifikacji i doświadczenia
kandydata,
przedstawienia warunków
i uwrażliwiania na specyfikę
pracy w opiece nad starszymi osobami – mówi dyrektor Kowalska. – Naszą misją
jest zapewnienie seniorom
opieki rozumianej jako bezpieczeństwo i komfort funkcjonowania w jesieni życia,
dlatego poważnie podchodzimy do weryfikacji cech
opiekunek i opiekunów.

Opieka na
najwyższym poziomie
Ze swojej strony firma
ProBetreuung dokłada starań, by osoba, która zostanie
wysłana za granicę, spełniała oczekiwania drugiej strony. I odwrotnie: aby przedstawione warunki zlecenia,
m.in. schorzenia podopiecznego, warunki domowe, były zgodne z rzeczywistością.
Rozwój firmy, wzrastająca liczba pracowników
i klientów oraz wiążąca się
z tym konieczność gromadzenia i przetwarzania
ogromnej ilości danych spra-

wiły, że zarząd zdecydował
się na wdrożenie narzędzia,
które usprawnia obsługę
klientów i pracowników. Informacje o klientach, zawarte w systemie, uwzględniają
ich indywidualne potrzeby
i wymagania. Wyposażona
w narzędzia do analizy danych platforma pozwala na
wyszukanie w bazie opiekuna, który najpełniej spełnia oczekiwania klienta i jest
dla niego dostępny w najkrótszym czasie. Głównym
założeniem jest dopasowanie wzajemnych oczekiwań
obu stron – opiekuna i podopiecznego.

Pamiętamy
o swoich pracownikach
Dyrektor Karolina Kowalska zaznacza, że w trosce
o to, by współpraca przebiegała sprawnie i komfortowo,
firma jest w stałym kontakcie
z opiekunami. Na co dzień
pracownicy firmy są osiągalni dla opiekunów w godzinach od 9 do 17, w weekendy i święta czynny jest
numer alarmowy, pod którym opiekunowie zgłaszają nagłe problemy. Dotyczy

Rekrutacja trwa
cały czas
Jak wygląda praca opiekuna? Czas pracy zależy
od zapotrzebowania. Może
trwać miesiąc lub dwa. To
sprawa elastyczna. Co ciekawe, w gronie opiekunów są
również mężczyźni.
– Doświadczenie pokazuje, że mężczyźni sprawdzają się w roli opiekunów
i gospodarzy domowych,
z łatwością nawiązują kontakt z seniorami – przyznaje
dyrektor ProBetreuung.

Optymalnym
czasem
pracy opiekuna za granicą
są dwa miesiące, a następnie miesiąc przerwy. Z jednej strony daje to możliwość
dobrego zarobku, z drugiej strony pozwala na regenerację sił i odpoczynek
psychiczny.
Rekrutacja opiekunów
jest prowadzona przez cały
czas. Firma dysponuje zleceniami nowymi, jak i na zastępstwo. Opiekun ubiegający się o pracę otrzymuje
wybór. Cel działania jest jasny: zapewnić seniorom fachową opiekę, a opiekunom osób starszych stabilną,
bezpieczną i legalną pracę .
– I my to gwarantujemy
– podsumowuje dyrektor
Karolina Kowalska.
Każda chętna osoba, która chce skorzystać z atrakcyjnej oferty dobrze płatnej
i legalnej pracy, powinna zadzwonić pod numer telefonu 89 676 11 25, wysłać e-maila na biuro@probetreuung.
eu albo zgłosić się w siedzibie firmy ProBetruung przy
ul. Wyszyńskiego 1B (w budynku Cezalu).

