
 

 
 
Wohnpark Schwerin-Zippendorf - Ми любимо професіоналізм та уважність. Завдяки високому 

професіоналізму, повазі та людяності ми забезпечуємо кращу якість життя людей похилого віку та їхніх 

родичів. Ми пропонуємо нашим співробітникам безпеку, орієнтацію та перспективу. Зі структурою, надійністю 

та турботою. Для дійсно гарного самопочуття. 

 

Ми шукаємо негайно на повний робочий день: 

 

Ерготерапевта (ч/ж/і) 
 

Ваші завдання 

• Сприяння розвитку психічних і фізичних 
здібностей та функцій гостро і хронічно 
хворих людей похилого віку. 

• збереження або відновлення індивідуальної 
здатності діяти в руховій, когнітивній, 
психологічній та соціальній сферах 

• самостійне та орієнтоване на рішення 

ситуацій піклування за нашими мешканцями 

 

Ваш профіль 

• Закінчене навчання зі складеним іспитом 
• готовність працювати в вихідні дні 
• зацівленість в передачі своїх знань 
• гнучкість, вміння працювати в команді та 

цілеспрямованість 
• відповідальність, самодостатній та 

орієнтований на мешканців стиль роботи 
• емпатія та чутливість 
• задоволеня від спілкування з літніми та 

хворими людьми 

Ми пропонуємо Вам 

• Гарантоване робоче місце в найбільшому закладі з 
догляду в Мекленбурзі-Передній Померанії. 

• ефективне керівництво, повагу, культуру зворотного 
зв'язку та регулярні зустрічі з питань розвитку 

• тісну співпрацю з керівництвом шістьох інших 
житлових відділів, трьома керівниками 
медсестринських служб та командою з управління 
якістю 

• довірчу співпрацю та індивідуальну підтримку в 
надзвичайних ситуаціях 

• спільне планування змінного індивідуального графіка 
чергування та надійність при плануванні відпустки 

• професійне навчання та підвищення кваліфікації за 
рахунок роботодавця (очне та дистанційне) у робочий 
час 

• привабливу заробітну плату та початкова винагорода 
• квиток "Plus Card", забезпечення та чистка спецодягу 

та багато інших додаткових переваг 
• корпоративне медичне обслуговування та широкий 

спектр пропозицій для ефективного пілкування за 
здоров'ям 

• добре транспортне сполучення та безкоштовний 
паркінг 

 

 
Саме те, що Ви шукаєте? Тоді ми з нетерпінням чекаємо на Вашу заявку - надсилайте електронною 

поштою або у вигляді прямої заявки на нашому сайті 

 

Pflegeheim Wohnpark Zippendorf GmbH & Co. KG 

Alte Dorfstraße 45, 19063 Schwerin,  

тел. 0385/20 10 100 

Контакт: керівник закладу Свен Кастель (Sven Kastell) 

E- Mail: bewerbung@wohnpark-zippendorf.de 

www.wohnpark-zippendorf.de

mailto:e@wohnpark-zippendorf.de

