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Будинок престарілих Німецького Червоного Хреста 
Мекленбург-Західна Померанія 
 
 
Ми, з Червоного Хреста, є частиною всесвітньої спільноти людей у міжнародному русі 

Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, який надає невибіркову допомогу жертвам 

конфліктів і катастроф, а також іншим людям у нужді в тій мірі, в якій вони потребують.  

Ми діємо під знаком людяності –за життя, здоров'є, добробут, захист, мирне 

співіснування і гідность всіх людей. 

Вакансія Ми очікуємо від Вас: Ми пропонуємо: 

Додатковий вихователь 
відповідно до § 43b SGB XI 
(ж/ч/і) на неповний 
робочий день 
(2 місця) в Клюці (Klütz) 
(житловий комплекс "Uns 
Hüsung") або Нойштреліці 
(Neustrelitz) 

• Навчання з 
"Додатковий 
вихователь відповідно 
до § 43b" напротязі 480 
годин 
• Базові знання 
сестринської справи 
• Врівноваженість і 
терпіння 
• Спокій у спілкуванні з 
особами з 
поведінковими 
особливостями 
• Знання у документації 
по догляду 
• Зацікавленість у 
професійному розвитку 
через інтерне / 
екстерне навчання 

• Робоче місце з 
давніми традиціями 
• Професійну роботу в 
мотивованих 
колегіальних командах 
• Гарантований спектр 
можливостей 
подальшої освіти та 
повишення кваліфікації  
• Підтримку в зміцненні 
здоров'я на робочому 
місці 
• Соціальні виплати, 
такі як пенсійна схема 
компанії (ZMV) 
• Та інші додаткові 
послуги 

 

Кухар (ж/ч/і) 
обмежено до 31.12.2022 

• Закінчене навчання 
кухарем 
• Самостійний спосіб 
роботи 
• Високе почуття 
відповідальності 
• Сильний командний 
дух 
• Врівноваженість, 
наполегливість, 
ініціативність та 
готовність до праці 
 
Ваші завдання: 
• Підготовка та 
забезпечення 
продуктами харчування 
та напоями відповідно 
умов HACCP 
• Планування   
прийомів їжі, особливо 
для особливих 

• Урегульований 
робочий день, ранню 
зміну  
• Доброзичну командну 
культуру 
• Прозору структуру 
заробітної плати  
• Доплати за роботу у 
святкові та вихідні дні 
• Субсидію на пенсійну 
схему компанії (ZMV) 
• Інші додаткові 
послуги 

 

 



випадків  
• Керівництво 
призначених 
співробітників, таких як 
кухонних помічників  
• Визначення 
необхідних товарів з 
урахуванням побажань 
мешканців та сезонних 
та регіональних умов 
• Дотримання та 
виконання правових 
норм та чинних правил 
гігієни 

 

 

Познайомтеся з нами – у нас Ви працюєте там, де інші проводять відпустку! 

Ми з нетерпінням чекаємо на Вашу заявку за адресою: bewerbung@drk-

wohnanlagen-mv.de 

Завітайте до нас www.drk-wohnanlagen-mv.de 
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