
                                                                          

 
 

Медична сестра (ч/ж/і) для амбулаторно-поліклінічної бригади »Luv & Lee« 
GGP.54.2022 

Завдяки різноманітним установам GGP Group є частиною охорони здоров'я, 

соціального забезпечення та сестринської допомоги, реабілітації та надання місць у 

центрах денного догляду за дітьми в Ростоку та околицях. 

Ми шукаємо Тебе для посилення нашої команди амбулаторної допомоги »Luv & Lee«. 

Це очікує на Тебе: 

 відкрита та мотивована команда 

 продумане і розумне планування маршрутів на північному заході від Ростоку 

(Еверсген, Люттен Кляйн, Варнемюнде, Грос Кляйн, Шмарль) 

 можливість співпраці в плануванні маршрутів 

 постійна зайнятість з 30 до 40 годин на тиждень 

 діяльність в ранні та пізні зміни, без ділення обслуговування (в залежності 

від режиму роботи приблизно від 06:00 до 13:30 та 12:30-20:00) 

 приваблива заробітна плата відповідно до класифікаційних директив GGP 

Group на підставі колективного договору 

 планування графіка чергувань згідно з договором компанії з врегульованими 

вихідними в кінці неділі 

 підтримка у догляді за дітьми в наших дитячих садках 

 підтримка в пошуку житла, може бути надана корпоративна квартира 

Ми очікуємо від Тебе: 

 закінчене навчання з охорони здоров'я та медсестринства або з геріатричної 

допомоги 

 володіння німецькою мовою на рівні В1 було б перевагою 

 відданість і сердечність 

 відчуття потреб літніх людей з метою допомогти формувати якість їх життя 

 високий ступінь гнучкості і надійності 

Наші вагомі переваги: 

У всіх нас в GGP Group є спільна мета - ми разом забезпечуємо і покращуємо якість 
життя багатьох людей і беремо на себе соціальну відповідальність. Роблячи це, ми 
об'єднуємо в собі всі грані соціального різноманіття. У своїй роботі ми спираємося на 
команди, адже тільки разом і при об'єднанні особистих і професійних сильних сторін ми 
зможемо досягти поставленої мети. Такі ж колоритні, як і наші команди, ми розкидані по 
всьому місту і околицях, але залишаємося завжди на зв'язку - адже у всіх нас є одне 
спільне бажання: допомагати людям. 

 



                                                                          

 
 

Ми не втрачаємо Тебе з поля зору. Тебе порадують: 

 

 30 днів відпустки 

 приваблива винагорода в рамках класифікаційних директив Групи GGP 

 квиток для поїздок на роботу в громадському транспорті та лізинг 

велосипедів (електричний велосипед) 

 корпоративна пенсія 

 спеціальна річна доплата 

 всебічна програма управління охороною праці  

 можливість брати участь у щорічних акціях з підвищення кваліфікації  

Ще більше інформації Ти знайдеш тут: https://karriere.ggp-gruppe.de/was-wir-bieten  

Подай заявку зараз! 

Твою заявку відішли, будь ласка, під довідковим номером GGP.54.2022 на адресу: 
bewerbung@ggp-gruppe.de 

Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik mbH 
Personalabteilung 
Carl-Hopp-Straße 19a 
18069 Rostock 

Просимо вашого роуміння, що ми не покриваємо жодних витрат на подання заявки, включаючи витрати на 

проїзд та презентацію. 
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