
Dziękujemy naszym Opiekunom za to, że są z nami i cieszymy się z każdej 
nowej osoby, która do nas dołącza! Każdego dnia staramy się robić 

wszystko, aby ułatwić Wam kontakt z nami i aby Wasza praca dawała jak 
najwięcej satysfakcji. Zobaczcie niektóre z naszych działań.

Zaufało nam
już ponad

3 500 OPIEKUNEK!

01 JESTEŚMY W CAŁEJ POLSCE

7 biur rekrutactyjnych i 5 Mobilnych Punktów 
Rekrutacyjnych - jesteśmy już w 12 miastach! 
Ich adresy możecie sprawdzić na stronie: 
www.aterima-med.pl/kontakt

02 SPOTKAJMY SIĘ
W TWOIM MIEŚCIE

Nie ma biura ATERIMA MED w Twojej miejscowości? 
Wypatruj informacji o spotkaniu. W 2016 roku 
zorganizowaliśmy ponad 137 spotkań informacyjnych, 
targów pracy i dni otwartych z ATERIMA MED w całej 
Polsce!

03 BADANIE SATYSFAKCJI

Aż 91% Opiekunów bardzo 
dobrze lub dobrze ocenia 

spotkanie z naszym rekruterem

80% Opiekunów uważa, że nasi 
Koordynatorzy posiadają dużą 

wiedzę i kompetencje

90% naszych Opiekunów chwali 
kontakt telefoniczny 

z ATERIMA MED

04 DYŻURY TELEFONICZNE

Pracownicy ATERIMA MED 
mogą liczyć  na wsparcie w 

postaci dyżurów telefonicznych 
eksperta Akademii Opiekunów – 

wykwalifikowanej pielęgniarki.

Prowadzimy dyżury telefoniczne 
„Wsparcie w trudnych chwilach”. 

Nasz ekspert czeka na telefony 
Opiekunów ATERIMA MED 

w każdy drugi i czwarty 
czwartek miesiąca.

05 NAUKA NIEMIECKIEGO

28 filmów edukacyjnych
o niemieckiej gramatyce
na platformie Akademii 

Opiekunów

70 bezpłatnych 
udźwiękowionych lekcji języka 

niemieckiego z Basią.

06 AKADEMIA OPIEKUNÓW

To partner ATERIMA MED, który pomaga 
nam w rozwijaniu kompetencji językowych 
i zawodowych naszych Opiekunów.

Zatrudnieni u nas Opiekunowie otrzymują dostęp do 
platformy edukacyjnej z filmami o gramatyce 
niemieckiej i kursami e-learningowymi.

Akademia Opiekunów wydała Elementarz 
przygotowany z myślą o osobach zajmujących się 
seniorami z demencją. To jedyny w kraju tego typu 
poradnik, który zawiera trzynaście rozdziałów 
praktycznej wiedzy dla Opiekunów!

07 ZNAJDŹ NAS

11 257 fanów 
na Facebooku... 

i ciągle ich przybywa!

Ponad 45 000 wyświetleń 
naszych filmów na YouTube!

Zaopiekuj się naszym podopiecznym, my zaopiekujemy się Tobą!

www.aterima-med.pl

https://www.opiekunki.aterima.pl/kontakt
https://www.opiekunki.aterima.pl/tu-bedziemy
https://www.opiekunki.aterima.pl/aktualnosc,755,sprawdz-jak-oceniaja-nas-opiekunowie-osob-starszych-aterima-med
https://www.opiekunki.aterima.pl/poradnik-dla-opiekunek,praca-opiekunki,830,wsparcie-dla-opiekunek-osob-starszych
https://www.opiekunki.aterima.pl/poradnik-dla-opiekunek,praca-opiekunki,836,opieka-nad-osobami-starszymi-wsparcie-w-trudnych-chwilach
https://www.opiekunki.aterima.pl/niemiecki
https://akademiaopiekunow.pl/
https://www.facebook.com/ATERIMA.MED/
https://www.youtube.com/user/AterimaMED
https://www.opiekunki.aterima.pl
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