
Ваші контактні особи

ü�   Працюйте, коли бажаєте
Ви самі вирішуєте, коли та скільки працювати. Неваж-
ливо, чи лише один день на тиждень або лише чотири 
години на день — ви можете узгодити з нами свій графік 
чергувань відповідно до власних потреб.
ü�   Стабільний графік чергувань
Завдяки FLEXPOOL доводиться менше виходити на ро-
боту поза графіком, а ваш графік чергувань стає стабіль-
ним. Зазвичай ви заздалегідь вже знаєте, коли ви зможе-
те працювати в тому чи іншому відділенні. Це дає змогу 
будувати довгострокові плани, не побоюючись викликів у 
свій вільний час.
ü�   Чергування
Вам подобається чергування? Тоді FLEXPOOL — це саме 
те, що потрібно. Через постійно змінюване залучення в 
різних областях спеціалізації та відділеннях ви постійно 
знайомитиметеся з новими колективами та пацієнтами. 
ü�   Орієнтування,   навчання й розвиток
Після проходження підготовки FLEXPOOL надає можли-
вість ознайомитися з роботою в різних областях спеціалі-
зації, не потребуючи брати на себе зобов’язання. Ви хоті-
ли б навчитися більшому, підвищити свою кваліфікацію? 
Зміни та різноманітність областей спеціалізації надають 
вам таку можливість, як у короткостроковій, так і довго-
строковій перспективах.
ü�   Працюйте тільки за фахом
Пацієнт знаходиться в центрі вашої уваги? Ви волієте 
розділяти своє професійне життя від особистого? Тоді ви 
в надійних руках FLEXPOOL.
ü�     Робота за сумісництвом/мінімальна зайня-

тість
Ви вже працюєте доглядальником/доглядальницею і хоті-
ли б заробляти трохи більше грошей? Тоді ви маєте мож-
ливість працювати у FLEXPOOL на умовах мінімальної 
зайнятості. FLEXPOOL є ідеальною роботою за сумісни-
цтвом навіть для студентів, оскільки можна працювати 
лише кілька годин на день.
ü�   Персональна координація
Разом зі своїм персональним координатором у Flexbüro 
ви зможете оптимально узгодити свій графік чергувань 
відповідно до власних потреб. Ми слухаємо вас, дізнає-
мося про вас, а ви розповідаєте нам про те, що для вас 
важливо. Якщо у вас виникнуть запитання, ми завжди го-
тові допомогти вам в особистому порядку. Вам потрібне 
індивідуальне входження на посаду в певних областях, 
бо ви довгий час не працювали? Жодних проблем, ми по-
дбаємо про це!
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До складу FLEXPOOL входить навчений персонал в об-
ласті сестринської справи. Він підтримує наявні в клініці 
міста Бад-Герсфельда команди в різних областях спеці-
алізації.
Як частина FLEXPOOL, ви завжди будете залучатися 
саме там, де виникає потреба у зв’язку з вибуттям через 
хворобу або тимчасово незайнятими посадами, спричи-
неними змінами в складі персоналу.
Залежно від життєвих обставин, часу навчання, сімейно-
го стану або вільного часу, ви самі вирішуватимете, коли 
і в які дні ви хотіли б працювати. На вас очікує інновацій-
не та професійне робоче середовище, а також справді 
теплий прийом у всіх колективах.

ü�   Фахівці з догляду, які бажають поєднувати сімейне 
життя та роботу (наприклад, під час або після де-
кретної відпустки)  

ü�   Фахівці з догляду з досвідом роботи в догляді за 
літніми людьми, сестринській допомозі дітям та 
інтенсивній терапії

ü�   Фахівці з догляду, які, наприклад, воліють працювати 
тільки вечорами, ночами або у вихідні дні

ü�   Новоспечені фахівці з догляду, які набувають свого 
першого професійного досвіду в різних дисциплінах 
і які хотіли б спочатку зорієнтуватися

ü�   Студенти з підготовкою медсестри/медбрата

Просто всі фахівці з догляду, яким потрібен робочий 
час, який підходить для їхнього життя, та шукають 
роботу з великим чергуванням та надійним графіком 
чергувань. 

Клініку м. Бад-Герсфельда приєднано до Гіссенського 
університету імені Юстуса Лібіха та Університету при-
кладних наук м. Фульди як академічну навчальну лікар-
ню. Це сучасна лікарня спеціалізованого обсягу медич-
ного забезпечення на 600 ліжок, розподілена на більше 
ніж 20 клінік і спеціалізованих відділень у східній частині 
землі Гессен. Торік лікарня інвестувала кошти як у ме-
дичне обладнання, так і в будівництво нового корпусу на 
160 ліжок. У клініці міста Бад-Герсфельда ми ніколи не 
зупиняємося.

Колеги цінують ваш внесок, адже завдяки вам їм рідше 
доводиться підміняти когось на першу вимогу. Це ро-
бить графік чергувань надійнішим для всіх. Для співро-
бітників Flex свобода справді означає свободу. Ви от-
римуєте безстроковий трудовий договір і ті ж додаткові 
виробничі пільги, як і всі співробітники в поєднанні з 
перевагами гнучкого графіка роботи. 

FLEXPOOL — що це таке?

Хто може працювати у 
FLEXPOOL?

СТАБІЛЬНІСТЬ  
ЗАВДЯКИ ГНУЧКОСТІ

FLEXPOOL просто означає для нас більше часу 
на сім’ю. Як батько, я можу провести тут усі 
вихідні зі своєю сім’єю, не потребуючи виходити 
на роботу поза графіком.           

„ ”    

FLEXPOOL — це дійсно чудова можливість після 
складання свого іспиту. За рахунок зміни областей 
спеціалізації я зможу спочатку зорієнтуватися та 
спокійно з’ясувати, в якій області мені хотілося б 
працювати далі.  

„
”


