
Пропоную роботу в якості особистого помічника

 

Мені 44 роки, я маю талант в спілкуванні, відносинах та організації і живу разом зі своїм 
чоловіком у Грайфсвальді. Через захворювання м'язів я фізичний інвалід і залежу від 
догляду та допомоги. Мої помічники/ці підтримують мене в гнучкій системі 2-4 змін в 
день, як правило, по 2-8 годин кожен/а. Я пропоную працевлаштування як на незначній 
основі, так і на постійну роботу з неповним або повним робочим днем. 

Зарплата становить 12,50 євро на годину, плюс нічні та святкові доплати. В ідеалі моя 
команда складається з п'яти-шести жінок, так що завдання на вихідні та святкові дні 
відповідно діляться. Одним із завдань сестринської роботи полягає в тому, що мене 
треба преносити (44 кг), бо я не можу використовувати підйомні пристрої через мою 
фізичну конституцію. 
Допомога стосується всіх речей повсякденного життя, таких як прибирання, куховарити, 
допомога у офісі, ведення домашнього господарства, роботи у  саду тощо, а також 
супровід у поїздках, міських прогулянках тощо. У нас вдому мешкає кішка, догляд за 
якою є одним з завдань. 

Мої помічниці замінюють мені мої руки і ноги там, де це необхідно. Голова, шлунок, 
серце, рот і багато іншого діють для мене, щоб створювати мій світ і формувати моє 
прекрасне життя. 

У мене є: 

• надійна і стійка команда 
• бажання до спілкування 



• життя в його різноманітності і непередбачуваності 
• доброта, доброзичливість і чіткі оголошення 
• завжди якась робота, завжди щось нове і досить часто є над чим посміятися... 

Від Вас я бажаю: 

• надійність 
• гнучкість 
• фізичну стійкість 
• психічну незалежність 
• комунікативність 
• уважність до себе 

Попередній досвід як медсестри був би бажаним, але не є обов'язковим.  Введення в 
курс справи робиться мною і жінками моєї команди. 

Бажаючі повинні бути вакциновані проти Covid-19 і бути готовими вакцинуватися. 

Я з нетерпінням чекаю Вашої заяви на адресу clj-assistenz@gmx.de! 

Claudia Lohse-Jarchow 

 
 

 

http://alltagsliebhaberin.com/stellenanzeige-pa/ 
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