www.angel-care.pl

W związku z rozwojem pierwszego w Polsce
prywatnego, kompleksowego Centrum Seniora poszukujemy:

www.angel-care.pl

Animatora czasu wolnego
Oferujemy:







Miejsce pracy: Wrocław

Prestiżowe i nowoczesne miejsce pracy
Nowoczesne narzędzia pracy
Możliwość wdrażania nowatorskich metod i standardów pracy
z osobami starszymi
Szkolenia oraz rozwój zawodowy
Przyjazne i komfortowe warunki pracy
Pracę w profesjonalnym zespole

Zakres obowiązków:






Wdrażanie pensjonariuszy w różnorakie działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb kulturalnych i wykorzystujące potencjał seniorów
organizowanie pensjonariuszom wolnego czasu we wspólnych przestrzeniach
(lobby)
Współpraca z całym zespołem terapeutycznym
Tworzenie przyjaznej atmosfery
Organizowanie działań terapeutycznych poza obiektem

Oczekiwania:






Wykształcenie kierunkowe
Doświadczenie w pracy z seniorami
Mile widziane kursy na animatora czasu wolnego
Mile widziane umiejętności z muzykoterapii
Animator w swojej pracy powinien łączyć funkcje edukacyjne, komunikacyjne,
integracyjne, adaptacyjne

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą mailową, na adres:
praca@angel-care.pl
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dołączenie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Angel Care to kompleksowe centrum opieki nad seniorami. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa,
nowoczesne rozwiązania oraz indywidualne podejście do każdej
osoby.
Angel Care znajduje się we Wrocławiu przy ul. Dyrekcyjnej i jest
pierwszym punktem na mapie sieci
ośrodków opieki.
Szczególny
nacisk kładziemy
na aktywny programy rehabilitacji
oraz terapii opracowywany według
osobistych potrzeb. I najnowszych
osiągnięć medycyny.
Naszym celem jest zapewnienie
najlepszych warunków oraz poprawa i utrzymanie wysokiej jakości
życia
osób
starszych.
Kładziemy nacisk aby mieszkańcy
otoczeni byli odpowiednią opieką
w atmosferze wzajemnego szacunku.
Centrum czerpie z doświadczenia
i wiedzy ekspertów specjalizujących się w opiece nad osobami
starszymi
prowadząc
Centra
Opieki w Europie

Kontakt:
Angel Care Wrocław sp. z o.o.
ul. Dyrekcyjna 5-7
50-528 Wrocław
Tel. 48 71 306 90 20

