εκπαίδευση στον τομέα του
γηριατρικού-νοσηλευτικού
επαγγέλματος
Για το επιδοτούμενο πρόγραμμα μας ζητούνται συμμετέχοντες για διττή εκπαίδευση στον τομέα του γηριατρικούνοσηλευτικού επαγγέλματος σε επαρχίες της νότιας Γερμανίας.
Η πολυετή διττή εκπαίδευση πραγματοποιείται σε τρία στάδια και προσφέρει μετά από επιτυχή ολοκλήρωση
καλές προοπτικές και συνέχιση της απασχόλησης στις εγκαταστάσεις μας.
Μετά από μια δοκιμαστική περίοδο ενός έτους στο επάγγελμα της γηριατρικής φροντίδας, ακολουθεί για 1 εώς 2
έτη η εκπαίδευση για βοηθός γηροκόμου και στη συνέχεια για 2 έτη η εκπαίδευση ως γηριατρική νοσοκόμα/ος. Η
εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας και η στενή προσωπική και επαγγελματική υποστήριξη στην καθημερινότητά
και κατάρτισή σας αποτελεί μέρος του προγράμματος.
Δοκιμαστική περίοδος ενός έτους: Σε πρώτο πλάνο, εκτός από την γνωριμία και πρώτη επαφή με το επάγγελμα,
μαθαίνουν οι συμμετέχοντες την γερμανική γλώσσα και τη γερμανική κουλτούρα.
Εκπαίδευση (1 ή 2 έτη) για βοηθός γηροκόμου: Υποστήριξη πτυχιούχων νοσηλευτών νοσοκόμων στην φροντίδα
των ηλικιωμένων, στην προσφορά βοήθειας για τους ηλικιωμένους στην καθημερινή τους ζωή, στην τεκμηρίωση
εγγράφων και την οικιακή στήριξη για αρρώστους.
Εκπαίδευση για γηροκόμα/ο για δύο έτη: Φροντίδα και υποστήριξη σε ηλικιωμένους σε καθημερινές περιπτώσεις
και οργάνωση της καθημερινότητάς τους. Οι εκπαιδευόμενοι στηρίζουν τις υπόλοιπες δυνατότητες των ευπαθών
ομάδων λαμβάνοντας υπόψη την κατάστασή τους και τους συνοδεύουν στις ομαδικές και ατομικές τους
δραστηριότητες. Οι ηλικιωμένοι απευθύνονται στους εκπαιδευόμενους για τα ζητήματα βοήθειας, όπως και
συγγενείς, θεραπευτές και γιατροί των ηλικιωμένων.
Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις του προγράμματος ...
... Απολυτήριο Λυκείου ή ισοδύναμο πτυχίο
... βασικό ενδιαφέρον για εργασίες με ηλικιωμένους
... υγιείς και χαρακτηριστικά κατάλληλοι
... για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν απαιτούνται γνώσεις γερμανικών
... Στήριξη για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και προθυμία να ζουν και να εργάζονται σε
μια α ωπασσραμμα και προθυμέκαιευρωπαϊκή χώρα
... Προθυμία και ενδιαφέρον για άλλους πολιτισμούς και τρόπους ζωής
... προθυμία για ανάληψη υπευθυνότητας για τον εαυτό τους και για τους άλλους,
συνεργάσιμοι και επικοινωνιακοί
Προσφέρουμε...
... μια διττή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου με αναγνωρίσιμο πτυχίο
... ευκαιρία επαγγελματικής εμπειρίας σε διεθνές επίπεδο εξερευνώντας τη
Γερμανία
... καλές προοπτικές εργασίας σε μια καινοτόμο και (προσανατολισμένη στο
μέλλον) κοινωνική επιχείρηση
... Στήριξη και προώθηση στη γλωσσική, ειδικευμένη και προσωπική ανάπτυξη
... μια λογική πληρωμή και στα τρία επίπεδα του προγράμματος
Αν ενδιαφέρεστε, στείλτε την ηλεκτρονική σας αίτηση στα αγγλικά ή γερμανικά μέχρι τις 21/05/2017 με
Βιογραφικό (Template) / Επιστολή (περίπου 1 σελίδα) / Απολυτήριο Λυκείου (προτότυπο και μεταφρασμένο στα
γερμανικά / φωτογραφία (σκαναρισμένα) στο info@jp-personal.de
περισσότερες πληροφορίες http://www.jp-personal.de/Karrierecenter
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