
 
 

 

Bendrosios praktikos slaugytojos 
 
 

Darbo vieta 
Užsienis: Airija 

 

Kontraktas 
Pilnas etatas, darbas nuolatinis 

 

Atlyginimas 
€10.50 į valandą. Galimybė uždirbti €22,000 ir daugiau į metus. (Atlyginimas neatskaičius 

mokesčių, mokesčiai 20% viengungiui asmeniui). Suteikiamas kompanijos transportas.  

 

Darbo valandos  
39 valandos į savaitę, 5 darbo dienos į savaitę 

 

Darbo pobūdis 
Reikalingos bendrosios praktikos slaugytojos Airijoje važinėti pas žmones ir padėti jiems  

pagal sudarytą priežiūros planą. Jūs turite unikalią galimybę tapti puikios komandos nariu, 

kuris padės mūsų klientams gyventi jų pačių namuose saugiai ir komfortabiliai. Jūs teiksite 

pagalbą suaugusiems ir vyresnio amžiaus asmenims.  

 

Teikiama pagalba asmeniui: 

Pagalba klientui prausiantis ir rengiantis 

Apipirkimas ir maisto paruošimas 

Kai reikalinga, specialios pacientų kėlimo įrangos naudojimas 

Priminimas sugerti vaistus 

Pagalba klientui su namų ruoša 

Pagalba klientui su rūbų priežiūra 

Pagalba klientui palaikant ryšį su bendruomene 

Kolektyvinis darbas su kitu priežiūros personalu, pvz. seselėmis, fizioterapeutais. 

 

Reikalavimai slaugos personalui: 
- Rūpestingos ir jautrios 

- Atsakingos ir patikimos 

- Komunikabilios 

- Motyvuotos, gerai organizuotos ir patikimos 

- Lanksčios 

- Įsipareigojusios palaikyti mūsų aukštus priežiūros standartus ir gerą kompanijos vardą. 

- Turinčios gerus anglų kalbos įgūdžius. 



- Turinčios vairuotojo pažymėjimą. 

- Patirtis slaugos srityje privalumas, asmeninė patirtis taip pat vertinama.  

 

Mes jums siūlome 
- Nemokamai suteikiamą slaugos personalo kvalifikaciją 

- Pagalbą su anglų kalbos kursais  

- Pagalbą susirandant gyvenamą vietą 

- Nuolatinį legalų darbą. 

- Kas dvi savaites laiku mokamą atlyginimą. 

- 4 savaitės apmokamų atostogų į metus, galimybė jas laisvai pasirinkti.  

- 39 darbo valandas į savaitę su galimybe dirbti viršvalandžius 

- Galimybę naudotis kompanijos transportu darbo metu su apmokamomis kuro išlaidomis 

€150/mėn  

- Pagalbą pildantis dokumentus dėl draudimo (PPS Number) ir banko sąskaitos atsidarymo. 

- Visapusišką pagalbą iš įmonės personalo darbo metu. 

- Jokių įdarbinimo mokesčių, Jus tiesiogiai įdarbina airiška kompanija, daugiau informacijos 

apie mus galite rasti šiuo adresu  

http://bluebirdcare.ie/home-care-longford-roscommon-and-westmeath/ 

 

Siųskite savo gyvenimo aprašymą Jolantai elektroniniu paštu lrw@bluebirdcare.ie  
 

Daugiau informacijos galite gauti susisiekę su Jolanta pasirinkę vieną iš žemiau nurodytų 

būdų.  

 

Informacija apie kompaniją 
Bluebird Care yra namų slaugos kompanija suteikianti paslaugas pacientams Longford, 

Roscommon ir Athlone miestuose ir rajonuose. Kompanją įkūrė ir jai vadovauja Direktorius 

Oliver Daly, daugiau informacijos apie jį ir kompaniją rasite pasižiūrėję mūsų video adresu 

https://www.youtube.com/results?search_query=Bluebird+Care+Jobs+announcement  

 

Kompanijoss adresas 
Bluebird Care 

Office Unit, 1st Floor Block B 

Monksland Business Park 

Athlone 

Co. Roscommon 

Airija 

 

Telefonas 
+353 906491044 

 

Skype address 
dzola.s 

 

Elektroninis paštas 
lrw@bluebirdcare.ie 

 
 


