
Працівник (ч/ж/і) для транспортування пацієнтів 

Ми є дочірнім підприємством СТК Коттбус, і нашою місією є надання усіх 

сервісних послуг, які стосуються пацієнтів клініки. З 2012 року СТК, яка сама 

налічує понад 2 500 співробітників, довіряє надання послуг третинного ряду 

Thiem-Service-GmbH. Починаючи з 2018 року портфель послуг Thiem-Service-

GmbH поступово розширюється і виходить на більш високий професійний 

рівень. 

 

Для нашого відділу логістики терміново потрібен 

 

Працівник (ч/ж/і) для транспортування  пацієнтів 
  

Зона Вашої відповідальності 

 Перевезення пацієнтів у ліжку або інвалідному візку 

 Допомога під час певних видів транспортування 

 Відповідальність за дотримання зазначених термінів, посадку та 

перевезення пацієнтів у ліжку або інвалідному візку 

 Належна передача будь-яких документів пацієнта 

компетентним відділенням 

 Забезпечення безпеки пацієнтів під час транспортування 

 Контроль замовлень та зворотній зв'язок через смартфон 

 

Ваші обов'язки 

 Ви орієнтовані на роботу у сфері послуг, а робота з хворими та 

тими, хто потребує догляду, приносить Вам задоволення 

 Ви працюєте зважено, самостійно та надійно 

 Ви готові працювати в команді  

 Ви  фізично міцні, доброзичливі, маєте доглянутий зовнішній 

вигляд і почуття відповідальності 

 Ви працюєте в сервіс-орієнтованій манері, комунікабельні та є 

частиною команди  

 Ви маєте високу мотивацію та бажання працювати 

 Ви готові працювати позмінно та у вихідні дні 

 

Ми пропонуємо  
 

• Неповний робочий день (30 годин на тиждень) 



• Тимчасові трудові відносини 

• Оплату згідно TV-TSG, включаючи 65% річної премії 

• Можливості постійного зростання 

• Перспективи особистісного розвитку  

• Цікава робота в добре обладнаній лікарні 

• Розміщення ваших дітей у дитячому садочку на території СТК 

• Недороге харчування в їдальні клініки 

• Різноманітні пропозиції та заходи, спрямовані на  зміцнення 

здоров'я співробітників 

• Щедрі знижки на товари від відомих постачальників 

 
*Усі персональні формулювання в цьому оголошенні слід вважати гендерно 

нейтральними. 

 

Контакти 

Ми будемо раді відповісти на ваші перші запитання щодо вакансії за 

телефоном 0151-59 88 63 56 (7.30 – 8.30, 13.00 – 16.00) або на 

n.strokan@ctk.de. Ваш особистий консультант – Наталія Строкань. Ми 

говоримо українською! 

Додаткову інформацію про клініку можна знайти на нашому веб-сайті 

www.ctk.de. 

 


