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         Opiekun live- in/ praca Anglia/ Hertfordshire/ 425-550 funtów tyg. 

Nowa oferta pracy dla opiekunów live-in! Prowork.PL w imieniu brytyjskiego pracodawcy oferuje pracę 

dla opiekunów z zamieszkaniem w domu pacjenta / Live-in Care Assistant w hrabstwie 

Hertfordshire. Wynagrodzenie 425-550 funtów /tydzień. Jeśli znasz dobrze angielski i chcesz 

pracować jako opiekun/ka osoby starszej w Anglii – prześlij swoje CV. Care assistant jobs in the  UK. 

Apply now! 

Dostępne stanowiska Live- in również w innych lokalizacjach: hrabstwo Essex oraz hrabstwo Kent. 

Brytyjski pracodawca, stały klient Prowork.PL, zatrudni przyjazne osoby  ze znajomością angielskiego 

do prywatnej opieki nad osobami starszymi z zamieszkaniem w domu pacjenta  - Live-in Care 

Assistant. Oferty pracy z zamieszkaniem w domu pacjenta w Anglii / live-in carer. Obowiązki opiekuna 

to świadczenie bezpośredniej opieki i  pomoc w codziennych czynnościach domowych. Praca w 

systemie 4-12 tygodni opieki z zamieszkaniem w domu pacjenta plus 1-4 tygodnie wolne. 

Pracodawca zapewnia bezpłatne  wyżywienie i zamieszkanie (w czasie pracy). 

Pracodawca brytyjski zapewnia tygodniowe szkolenie dla opiekuna live-in. Oferta skierowana  osób 

elastycznych do podjęcia pracy w systemie rotacyjnym (świadczenie pracy 4-12 tyg. + 2-4 tyg. wolne). 

Mile widziane osoby mieszkające już na terenie Anglii. 

Wymagania  

 dobra znajomość języka angielskiego 

doświadczenie w pracy z osobami starszymi 

 referencje od poprzednich pracodawców 

 gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2015 

 

Warunki  

Kontrakt min. 6 miesięcy 
Wynagrodzenie: 425-550  funtów tygodniowo 
Bezpłatne zamieszkanie (w okresie świadczenia opieki) 
Kontrakt  podpisywany bezpośrednio z pracodawcą brytyjskim. 
 

Procedura rekrutacyjna  

W przypadku zainteresowania niniejszą ofertą prosimy o pilne o przysłanie cv w  języku 

angielskim na adres: recruitment@prowork.pl tel.022 323 63 35;  501 182 708, kontakt: Anna 

Cebula. Po otrzymaniu cv kontaktujemy się z kandydatami telefonicznie. 

Prowork.PL Profesjonalny dobór personelu do opieki 

ul. Warecka 8/46 00-040 Warszawa , www.prowork.PL   

FACEBOOK/Prowork.PL.PRACA 

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - certyfikat nr 9116 

(www.kraz.praca.gov.pl). Nie pobieramy żadnych opłat od osób starających się o pracę. 

Pomagamy w przygotowaniu/przetłumaczeniu dokumentów i skutecznym podjęciu pracy za 

granicą.  
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