
Пропозиції з працевлаштування  

Предложения работы

Job Opportunities 
We will provide you with the support you need if 
you have experience and/or training in the  
following areas: 

• Nursing
• Medical doctor
• Specialist for the disabled
• Kitchen / Catering

Knowledge of German or English is an advantage.

We offer:
• Employment opportunity depending on your  

qualifications
• Support in finding accommodation
• Childcare places in the staff kindergarten 
• Language courses
• Buddy system with Ukrainian colleagues who already 

work for us
• Support with dealings with the authorities

We are offering people from the Ukraine quick and unbureaucratic employ-
ment opportunities in the Haus der Barmherzigkeit. Our specialises in the 
long-term care of elderly and chronically ill people and people with disabi-
lities.

Job opportunities at the  
Haus der Barmherzigkeit

Should you be interested, 
please contact  
Ms Sylvia Kosek
Cell phone: +43/676/6955511
E-mail: personalentwicklung@hb.at

https://jobs.hb.at



Мы охотно поможем вам с трудоустройством, 
если у вас есть опыт и/или образование в 
следующих сферах: 

• уход
• медик
• специалист по работе с инвалидами
• кухня/общественное питание

Приветствуется знание немецкого или английского 
языка.

Наше предложение:
• трудоустройство в зависимости от вашей 

квалификации
• помощь в поиске жилья
• места для детей в детском садике учреждения 
• языковой курс
• поддержка со стороны коллег из Украины, которые 

уже работают у нас
• помощь при административных процедурах

Мы предлагаем людям из Украины возможность быстро и 
без бюрократических проволочек получить работу в доме 
милосердия. Наше учреждение специализируется на 
долгосрочном уходе за пожилыми и больными людьми, а также 
за людьми с ограниченными возможностями.

Предложения работы в доме 
милосердия

Контактное лицо:
маг. Сильвия Косек
Моб. тел.: +43/676/6955511
Эл. почта: personalentwicklung@hb.at

https://jobs.hb.at

Ми допоможемо вам, якщо ви маєте досвід та/
або освіту за наступним фахом: 

• Догляд
• Медичний робітник
• Спеціаліст з догляду за особами з обмеженими 

можливостями
• Кулінарія/гастрономія

Знання німецької чи англійської мови будуть перевагою.

Ми пропонуємо:
• можливості працевлаштування залежно від вашої 

кваліфікації
• підтримку в пошуках житла
• місця в корпоративних дитсадках
• мовні курси
• систему взаємної підтримки від колег з України, які 

вже працюють у нас
• підтримку при зверненні до  

У Домі милосердя ми пропонуємо вихідцям з України швидке й 
позбавлене бюрократичних формальностей працевлаштування. 
Наш Дім спеціалізується на довгостроковому догляді за 
літніми людьми з хронічними захворюваннями та обмеженими 
можливостями.

Пропозиції з працевлаштування 
в Домі милосердя                         

У разі зацікавленості, будь 
ласка, звертайтеся до
маг. Сільвії Козек
Мобільний тел.: +43/676/6955511
E-mail: personalentwicklung@hb.at

https://jobs.hb.at


