GGP Group з її різними закладами є частиною охорони здоров'я, соціальної та сестринської
допомоги, реабілітації та надання місць у дитячих будинках у Ростоку та околицях.
Станьте частиною нашої команди та звертайтеся до нас щодо

Загальної професійної освіти «Фахівець з медсестринства (м/ф/д)»
з вересня 2023 року
Це очікує на Вас:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

різнобічне професійне навчання, напротязі якого Ви познайомитеся з гігієною та дитячим
медсестринством на додаток до геріатричної допомоги
захоплююча сфера діяльності в загальноєвропейській визнаній професії з майбутнім
робота на практиці в наших закладах Ростока в стаціонарі психіатричної допомоги, в
амбулаторній сестринській службі, а також в педіатрії і в стаціонарі невідкладної допомозі
в клініці Südstadt Rostock
інтенсивний практичний інструктаж та різноманітне коло завдань у медсестринській,
соціальній та медичній сферах, включаючи планування, впровадження, оцінку та
документування процесів догляду, особистого догляду та харчування людей, які
потребують догляду
теоретичне поглиблення Ваших знань в професійно-технічному навчальному закладі за
такими темами, як анатомія, планування та контроль процесів, догляд та документація,
підтримка людей, які потребують підтримку у формуванні їх життя та консультації родичів
3-річне дуальне навчання (40 годин на тиждень)
щомісячна допомога на навчання від 1.190,69 євро на 1-му році навчання + спеціальна
щорічна виплата
30 днів відпустки та багато добровільних соціальних виплат
постійна посада після завершення навчання з відповідно хорошими показниками і при
наяві вакантних посад в рамках GGP Group
якщо потрібно: підготовче стажування в нашому закладі по догляду
активна підтримка в пошуку житла

Ми очікуємо від Вас:
•
•
•
•
•

атестат про закінчення середньої школи або вищого навчального закладу
інтерес до роботи з психічно хворими людьми
високий ступінь співпереживання до особистих справ інших людей
підтвердження придатності до роботи, довідка про стан здоров'я, вакцинація від гепатиту В
та кіру та довідка про несудимість
з атестатом про закінчення школи за кордоном знання мови не нижче рівня В2

Подайте заявку зараз!
Не зволікайте, ми вже з нетерпінням чекаємо на отримання Вашого резюме!
Документи включають: лист-заяву, автобіографію з актуальною фотографією, медичну посвідку
придатності для бажаної професії (сімейний лікар), офіційно завірені копії сертифікатів про
освіту, підтвердження проходження інтернатури в системі охорони здоров'я бажано
Надішліть їх із зазначенням референтного номера GGP.PFL.2023 до 31.12.2022 на адресу:
ausbildung@ggp-gruppe.de
Залишилися питання? Тоді сміливо звертайтеся до Ніколь Мау поо тел..0381 12371-1040
Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik mbH
Personalabteilung
Carl-Hopp-Straße 19a
18069 Rostock
Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Bewerbungskosten, inkl. Fahrt- und Vorstellungskosten, übernehmen.

