Altenpflege

YA Ş L I B A K I MI

Nerede çalışırım?
• Hastanelerin Geriatrik ve Gerontoloji
Psikatrisi bölümlerinde,

Bu meslekte neler yaparım?

• Bakımla ilgili kurumlarda,

• Yaşlı insanlara bakar ve onlarla
ilgilenirim,

• Yaşlı yardımı olan huzurevlerinde,

• İlaçlarını veririm,
• Spesifik bakım tedbirleri uygularım,
• Yaşlı insanlar gündelik hayatlarını yaşarken, onlara destek sağlarım,
• Ölmekte olan yaşlı insanların yanında
olurum ve
• Organize ve idari görevleri yerine
getiririm.

• Rehabilitasyon ile ilgili kurumlarda,
• Engelli insanlar için olan yurtlarda,
• Yaşlılar danışma merkezlerinde ve
• Ayakta tedavi bakım hizmetlerinde

YA Ş LI B A K I MI E ĞI T IMI
Eğitim süresi nedir?
• Tam zamanlı bir iş yerinde üç yıl sürer
• Eğitim, eyaletler genelinde birbirine uygun olarak düzenlenmiştir.

Eğitim nerede verilecek?
• Teorik bölüm mesleki liselerde, mesleki
derslerde, profesyonel alansal seminerlerde
• Mesleki tecrübe edinimi için bakımla ilgili
kurumlarda ve bakım hizmetlerinde.

Eğitim için gereksinimler
nelerdir?

Eğitim süresince kazancım
ne olur?

• 10. Sınıftan sonra en az ortaokul mezunu olmak (yasal öngörülen)veya en
az iki yıl süreli bir mesleki eğitimi almış
olmak veya sağlık bakımı, hasta bakıcı
yardımcısı veya yaşlı bakıcı yardımcısı
olarak eyalet yasalarına göre düzenlenmiş en az bir yıllık eğitimi başarılı olarak
tamamlamış olmak,

• 1. Eğitim yılı: . ..... 955,69 Euro brüt/aylık.

• Bir hekim tarafından verilmiş olan, sağlık
durumu açısından uygunluk raporu,
• Birçok eyalette iyi hal belgesi istenmektedir,
• Bazı durumlarda: başarılı olarak tamamlanmış yazılı işe alım sınavı,
• Yaşlı bakımı yapan bir kurum ile uygulamalı eğitim hakkında sözleşme
• ve
• Yaşlı bakımının teorik eğitimi için profesyonel alansal seminer ile sözleşme.

• 2. Eğitim yılı:.... 1.017,07 Euro brüt/aylık.
• 3. Eğitim yılı:.... 1.118,38 Euro brüt/aylık.
Bu bilgilerin kaynağı, aile işleri, yaşlılar,
kadınlar ve gençlik federal bakanlığından
olmakla beraber, kamu sektöründeki eğitim
ödemelerini açıklamaktadır. Genel ücret
anlaşmalarına göre, sapmalar olabilir.

Eğitim maliyetim nedir?
Bulunulan eyalete göre eğitim ücreti ödenir. NRW’de (Nordrhein-Westfalen) eğitim
ücreti alınmamaktadır. Olası durumlarda
okul ücreti, eğitim materyalleri giderleri,
kayıt ve / veya sınav giderleri olabilir.

Eğitimimden sonra kazancım ne kadar olur?
Yaklaşık 2100 Euro’dan 2400 Euro’ya
kadar brüt/aylık.
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