BRAINS CONSULTING recruteaza URGENT:

INFIRMIERI / INGRIJITORI
– Olanda -

-

Ofertele de locuri de muncă de mai jos încep imediat.
Post vacant de îngrijire la domiciliu Infirmier / Ingrijitor.
Pentru mai multe firme si asociatii de îngrijire la domiciliu din Haga / Olanda,
căutăm persoane care să asiste la îngrijirea la domiciliu a unor persoane in
varsta sau cu dizabilitati..
În calitate de asistent în îngrijirea la domiciliu, sunteți o persoana de încredere
pentru clienții dvs. prin personalitatea dvs. și îngrijire atentă pentru propriii
pacienți. Pacienții dvs. așteaptă cu nerăbdare să vă vadă în fiecare zi!
Posturile vacante sunt cu normă întreagă până la 36 de ore pe săptămână.

RESPONSABILITATI:
- Efectuați activități zilnice de bază, cum ar fi ajutarea la igiena personală și
îmbrăcarea pacienților.
- În plus, îndepliniți unele sarcini gospodărești și ajutați asistentul medical in
operatiunile pe care le efectuaeaza acesta.
Ce așteptăm de la tine
-

Sunteti în posesia diplomei de Infirmier / Ingrijitor persoane in varsat sau cu
dizabilitati
Cunoasteti limba engleza la nivel conversational A2-B1
aveti un cazier judiciar curat
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-

avantaj - experiență anterioară
avantaj permis de conducere categ B.
Sunteti răbdător și respectuos.
Aveti o capacitate empatică, empatizati bine cu oamenii.
În plus, sunteți disciplinat, ordonat și igiena personală este pe primul loc pentru
dvs. și pentru clienții dvs.

Vă oferim:
- Un mediu de lucru plăcut.
- Salariul și condițiile de muncă sunt în conformitate cu cu Contractul colectiv de
muncă VVT din Olanda. Salariul se plateste saptamanal, in cont bancar.
- Bruto: 12,48 € / oră. , (net: ca 430, - / 36Hrs) = 18900 – 1900 Eur NET/luna
- Cazarea dvs. este gratuită și va fi plătită de angajator – singur in cameră,
utilitati, facilități de gătit comune și conexiune WIFI.
- Angajatorul olandez se va ocupa de obtinerea BSN si de înregistrarea dvs la
Casa de asigurari de sănătate Olandeză. Costul asigurarii de sanatateeste este
de aproximativ 23 euro pe săptămână și primiți, automat, o parte din el înapoi de
la biroul fiscal olandez.
- Dezvoltare personala și oportunitățile de carieră.

Sunteti entuziasmat de acest post vacant?
Așteptăm cu nerăbdare răspunsul dvs.!
O scrisoare de motivație funcționează întotdeauna bine!
FIRMA BRAINS CONSULTING NU PERCEPE TAXE SI COMISIOANE DE LA APLICANTI
!!!!

Asteptam CV-ul dumneavoastra pe e-mail la adresa: cv@brainsconsulting.ro
0729478762 0040 733733511
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