Образование като гледач/ка
на възрастни хора в
Германия
Търсим кандидати за участие в нашата програма за обучение като гледач/ка на възрастни хора в
местонахожденията ни в южна Германия. Няколкогодишното двойно образование протича в три етапа и
след успешното му завършване предлага добри перспективи и възможност за оставане на работа в нашите
учреждения.
След едногодишна пробна фаза , която въвежда по-обстойно характеристиката на професията гледач/ка на
възрастни хора , следва обучението като помощник гледач/ка на възрастни хора в рамките на една до две
години, след което следва двегодишно обучение за гледач/ка на възрастни хора. Част от програмата
представляват изучаването на немски език и тясното съпътстване в личното и професионално ежедневие.
Едногодишна пробна фаза:
Наред с по-дълбокото опознаване на професията на челно място застават изучаването на немски език и запознаването с немската култура..
Едно-/двегодишно обучение като помощник -гледач/ка на възрастни хора:
Асистиране на квалифицирания гериатричен медицински персонал при всички дейности , свързани с грижата и обслужването на възрастни
хора.Асистиране на възрастни хора в ежедневието, документация на обслужването и дейности, свързани с домакинството.
Двегодишно обучение като гледач/ка на възрастни хора:
Грижа, обслужване и подпомагане на възрастни и нуждаещи се от обслужване хора в ежедневни ситуации и при организацията на личния
дневен ред.
Съображение с и подпомагане на все още наличните способности на обгрижваните хора, както и придружаване при индивидуални или
групови занимания.Лице за контакт за обслужваните възрастни хора и за техните близки, както и за лекарите и терапевтите.

Условия за участието в програмата:
...Диплома за завършено средно образование или равностойно на него
... Принципен интерес към работата с и за възрастни хора
... Здравословна и характеристична благонадеждност
... За участието в програмата не са необходими познания по немски език
... Активно участие в “Проект Европа” и готовност за по-дългосрочен живот и работа в Европа
... Готовност за обучение и възприемчивост към други култури и начин на живот
... Готовност за поемане на лична и чужда отговорност , способност за работа в екип и комуникационни умения

Ние предлагаме...
... Дуално обучение на високо професионално ниво с държавно призната диплома за образование
... Възможност за събиране на международен трудов опит и възможност за опознаване на Германия
... Добри перспективи за работа в едно иновативно предлагащо бъдеще социално предприятие
... Подкрепа и подпомагане на езиковото, професионалното и лично развитие
... Подходящо възнаграждение по време на всички етапи на обучението

В случай че сте заинтересовани от възможността за обучение, моля изпратете Вашата електронна кандидатура (pdf/doc)
на немски или английски с автобиография (Template) / мотивационно писмо максимално 1 стр. / диплома за завършено
средно образование / снимка / език до 21.05.2017 на E-mail: info@jp-personal.de
повече информация: http://www.jp-personal.de/Karrierecenter

dialoge SBL GmbH | Bahnhof 1b | 88131 Lindau – Deutschland | Tel +49 8382 944 600 | info@dialoge.com
Stiftung Liebenau | Kirchliche Stiftung privaten Rechts | Siggenweilerstr. 11 | 88074 Meckenbeuren | Tel +49 7542 10-0 | info@stiftung-liebenau.de

