
Recrutări pentru îngrijire bătrâni la domiciliu
Cautăm agenții care recrutează personal pentru îngrijire

bătrâni la domiciliu.

SARCINILE DVS.:

Suntem o companie care organizează servicii de îngrijire de 24 de ore din 24, în Austria și Germania 

Căutăm mereu un personal adecvat din cauza cererii puternice, și prin urmare căutăm în prezent o nouă 

agenție în România specializată în căutarea de personal de îngrijire medicală 24/24. 

Acomodarea personalului de îngrijire la domiciliu la fișele de post prezentate de noi

Efectuarea transportului din România direct către client în AT/DE, cu autovehicule proprii

Preluarea serviciului telefonic de consiliere a personalului în cazul întrebărilor, pentru personalul 
angajat.

Activități independente de marketing online și offline.

SARCINILE DVS.:

O companie care se dovedește a fi deja activă pe piață de min. 2 ani! (Va fi solicitat certificatul 

companiei!)

Autobuze și conducători auto proprii.

Crearea autonomă a rutelor pentru o sosire punctuală la pacienți

Timpi de transport:

Sosîre in austria: în zilele de Marți, Joi Sosire in Germania: în zilele de Joi

Cunoștințe foarte bune de limba germană la dvs și la angajații dvs.!

Acționare independentă și orientată spre soluții.

Munca în echipa și rezistență la eforturi suplimentare.

Este necesar să dispuneți de competențele adecvate de computer!

Accesibilitatea la orele de lucru fixe și, de asemenea, la sfârșit de săptămână

Experiență în recrutarea de personal.

Înaltă pregătire operațională, capacitatea de a învăța și de a organiza.

Construirea unei rețele extinse în mediul dvs.

Stăpânire de sine, făcând o impresie convingătoare și serioasă



CE VĂ OFERIM:

Un sistem informatic cuprinzător (computer, monitor, imprimantă, telefoane IP cu dial-up 

direct la noi în birou) furnizat de noi.

Plattforma online www.edo24.ro - Anunțuri gratuite pentru personal

Un sistem simplu de administrare direct pe Internet și pe computerul dvs., cu care puteți 

lucra eficient și clar. Acest sistem este adaptat industriei de îngrijire de 24 de ore și este 

dezvoltat continuu de noi.

Veți lucra împreună cu o echipă motivată, experimentată și tânără.

Suport profesional pentru activitățile de marketing în desfășurare (site-ul propriu, publicita-

te Google, publicitate pe Facebook).

Oferim perspective pe termen lung și oportunități de dezvoltare foarte interesante într-o 

companie inovatoare și dinamică.

O activitate bine definită, cu plata la timp 

Comisioane fixe

Așteptăm cereri semnificative exclusiv prin e-mail la adresa susanne.bolos@pflegeboerse.at sau tele-

fonic la nr. 0043 3112 90 404 86.
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