www.angel-care.pl

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

Opiekun/Opiekunka Osoby Starszej
Oferujemy:









Miejsce pracy: Wrocław

Prestiżowe i nowoczesne miejsce pracy
Dogodną lokalizację miejsca pracy (blisko dworca PKP, PKS oraz postoju
busów)
Nowoczesne narzędzia pracy
Możliwość wdrażania nowatorskich metod i standardów pracy z Osobami
Starszymi
Szkolenia oraz rozwój zawodowy
Satysfakcję zawodową
Atrakcyjne wynagradzanie
Przyjazne i komfortowe warunki pracy

Zakres obowiązków:







Opieka w zakresie pomocy przy codziennych czynnościach higienicznych,
pionizacji, ubieraniu się, poruszaniu, spożywaniu posiłków)
Realizowanie indywidualnych potrzeb Seniorów
Zgłaszanie wszelkich niepokojących zmian w zachowaniu i stanie zdrowia
Pensjonariuszy, personelowi medycznemu
Asystowanie pensjonariuszom w spędzaniu czasu
Współpraca z całym zespołem terapeutycznym
Tworzenie przyjaznej atmosfery

Oczekiwania:









Wykształcenie kierunkowe
Mile widziane doświadczenie w pracy z Seniorami
Życzliwe podejście do Pacjenta
Pogodne usposobienie, zdolność tworzenia przyjaznej atmosfery
Zaangażowanie i chęć niesienia pomocy
Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
Rozwinięta empatia i wyrozumiałość dla Osób Starszych oraz ich schorzeń
i ograniczeń
Gotowość do pracy w systemie zmianowym

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV drogą mailową, na adres:
praca.nadyrekcyjnej@medisystem.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.).

www.angel-care.pl
MEDI-system Na Dyrekcyjnej to
kompleksowe centrum opieki nad seniorami. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa, nowoczesne rozwiązania oraz indywidualne podejście do
każdej osoby.
MEDI-system powstał w 2001 roku.
Jest liderem stacjonarnej opieki długoterminowej. Oferuje blisko 1000
miejsc w dziewięciu nowoczesnych
ośrodkach, które specjalizują się w
usługach
opiekuńczo-leczniczych
oraz rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej. Podopiecznymi MEDIsystem są także osoby dotknięte tzw.
chorobami otępiennymi (demencja)
w przebiegu głównie choroby Alzheimera i Parkinsona.
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.
Od 1 stycznia 2016 r. MEDI-system
jest częścią międzynarodowej sieci
centrów i rehabilitacji ORPEA, obecnej w branży od 25 lat z potencjałem
blisko 70 000 miejsc w 10 krajach
Europy (m.in. Francji, Niemczech,
Szwajcarii, Belgii) i obecnej na
trzech kontynentach.

Kontakt:
MEDI-system Na Dyrekcyjnej
ul. Dyrekcyjna 5-7
50-528 Wrocław
Tel. 48 71 306 90 30

