
 

 

Fundacja Stiftung Finneck w ramach projektu integracji zawodowej poszukuje wykwalifikowanej kadry 
z branży opiekuńczo-wychowawczej, która wesprze działania wychowawcze, edukacyjne i 
integracyjne. Naszą misją  jest połączenie profesjonalnej opieki i edukacji z ciepłą rodzinną atmosferą 
oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju podopiecznym, także tym ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Prowadzimy rekrutację na stanowiska w placówkach naszej fundacji – domy opieki, 
domy dziecka, warsztaty terapii zajęciowej, domy pobytu dziennego, przedszkola oraz szkoły 

 

Miejsce pracy: Rastenberg, Artern, Sömmerda, Buttstädt (Land Turyngia)  
Data rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia 

Zakres obowiązków:  

 sprawowanie opieki nad osobami o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, 
dostosowanie zajęć terapeutycznych i ćwiczeń dydaktycznych do potrzeb uczestników; 

  prowadzenie indywidualnej terapii na podstawie programów terapeutycznych oraz 
wprowadzanie podopiecznego w zajęcia grupowe, udział w warsztatach terapii zajęciowej 

Wymagania:   

 ukończone studia na kierunku pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika, pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja elemantarna i terapia pedagogiczna, 
pielęgniarstwo, fizjoterapia (dla studentów w/w kierunków mamy również bogatą ofertę praktyk 
zawodowych oraz stażu), 

 znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1; 
 gotowość do relokacji,  
 kreatywność i sympatyczne usposobienie; 
 wysoka kultura osobista oraz empatyczne i cierpliwe podejście do podopiecznych; 
 odpowiedzialność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętności 

współpracy zespołowej; 
 zaświadczenie o niekaralności (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe). 

Oferujemy:   

 Stabilne zatrudnienie w ramach niemieckiej umowy o pracę wraz z pełnym pakietem 
socjalnym 

 wynagrodzenie regulowane układem zbiorowym pracy AVR wg posiadanych kwalifikacji 
 urlop wypoczynkowy w wymiarze do 30 dni w roku 
 13-sta pensja 
 wsparcie w procesie uznania kwalifikacji zawodowych na terenie Niemiec 
 wsparcie i możliwość dokształcania i doskonalenia zawodowego  
 pomoc w relokacji i sprawach urzędowych, także dla członków rodziny 
 dodatkowy system emerytalny opłacany przez pracodawcę 
 premia do 1000 EUR za polecenie pracownika 
 udział w projekcie integracji zawodowej i społecznej 



 miłą atmosferę w miejscu pracy i Work-Life-Balance 

Informacja w języku polskim na temat projektu oraz aktualnych ofert pracy:  

milena.michalak-wojtylo@stiftung-finneck.de 

Tel:    +49 36377 763 300 

Kom: +49 176 56 56 69 75 

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres: 

 

Stiftung Finneck 

Personalabteilung 

Mühltal 9 

99636 Rastenberg 

 

Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: bewerbung@stiftung-finneck.de 

Zgłoszenia online pod adresem: www.stiftung-finneck.de/karriere/online-bewerbung 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!  
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