
Informacje osobowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko* 

Data urodzenia   

Narodowość       

Adres zameldowania/ zamieszkania

                        
Dane kontaktowe: 

Adres e-mail     

Telefon*           

Zdjęcie             

Znajomość języków obcych

Język niemiecki

Jak oceniasz swoją znajomość języka niemieckiego? 

Słaba    Wystarczająca    Zadowalająca    Dobra/ 

Czy pracowałaś/eś w Niemczech?           Tak           Nie

Jak długo?         

Inne języki obce      
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Wykształcenie

Poziom wykształcenia:

Podstawowe   Zawodowe   Średnie   Pomaturalne   Wyższe

Wyuczony zawód 

Czy posiadasz wykształcenie pielęgniarskie lub pokrewne (rehabilitant, opiekun
medyczny itp.)             Tak      Nie

Doświadczenie

Doświadczenie w opiece nad osobami starszymi

Opisz swoje doświadczenie w kilku zdaniach. Pomoże nam to poznać Ciebie 
jako opiekunkę/opiekuna i dopasować zlecenie odpowiednie do Twoich 
kwalifikacji.

      

Jak długo łącznie opiekowałaś/eś się Osobami Starszymi

Stan zdrowia

Jak oceniasz swój stan zdrowia?   Bardzo dobry   Dobry   Słaby   Zły

Czy posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze szczególnymi 
wskazaniami dla pracodawcy/zleceniodawcy?     Nie    Tak

Jeśli tak, jakie?   

Czy cierpisz na alergie?    Nie      Tak

Jeśli tak, jakie?   

Czy przyjmujesz leki na stałe?       Nie    Tak
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Jeśli tak, na jakie schorzenia?        

Pytania dodatkowe

Czy palisz papierosy?       Tak      Nie

Czy masz czynne prawo jazdy i wyrażasz chęć prowadzenia auta za granicą?    
Tak     Nie

Czy jesteś wegetarianką lub stosujesz specjalną dietę?     Tak      Nie

Czy miałabyś/miałbyś coś przeciwko, gdyby w domu podopiecznego był pies 
lub kot?                           Tak      Nie

Czy wolisz opiekować się kobietą czy mężczyzną?

Kobieta    Mężczyzna   Bez znaczenia

Czy bierzesz pod uwagę możliwość opieki nad dwójką osób np. małżeństwem? 
Tak      Nie

Pozostałe informacje

Kiedy możesz wyjechać?   

Na jaki okres czasu?         

Jakie są Twoje oczekiwania finansowe? 

Dodatkowy opis

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i zdjęć zawartych w 
dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji firmy Ethicus Care Sp. z o.o., zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.)
*- pola wymagane
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