www.angel-care.pl

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

www.angel-care.pl

Pokojowa/Pokojowy
Oferujemy:





Miejsce pracy: Wrocław

Nowoczesne miejsce pracy
Przyjazne i komfortowe warunki
Dogodną lokalizację
Pracę w zgranym zespole

Zakres obowiązków:










Utrzymywanie czystości i porządku w Apartamentach klientów,
w salach pacjentów oraz częściach wspólnych i biurach Centrum
Bieżąca dezynfekcja pomieszczeń, urządzeń, łóżek, wózków zgodnie
z obowiązującymi zasadami
Sprawowanie czynności niemedycznych przy pacjentach,
pomaganie przy pielęgnacji i transporcie
Transportowanie, porcjowanie i podawanie posiłków
Utrzymanie porządku i czystości w obiekcie
Właściwe przechowywanie sprzętu, środków czystości i dezynfekcji
Zapewnienie wysokiej jakości usług
Dbanie o dobro mieszkańców
Wspieranie działań zespołu medycznego

Oczekiwania:







Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (np. salowa)
Mile widziane doświadczenie w pracy z Seniorami
Pogodne usposobienie
Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność
Wyrozumiałość dla osób starszych oraz ich ograniczeń
Gotowość do pracy w systemie zmianowym

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

