


Kim jesteśmy.



Nasza Historia.

153 placówki ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej oraz 131 placówek
opieki stacjonarnej i częściowo stacjonarnej nieleżące do Volkssolidarität
zapewniają ciągłą opiekę socjalno-pielęgniarską na wysokim poziomie dla
ponad 51 000 osób. Volkssolidarität jest również podmiotem
prowadzącym 365 żłobków oraz przedszkoli, do których uczęszcza ponad
36 000 dzieci.

Volkssolidarität jest jedną z największych organizacji o charakterze
społeczno-socjalnym w Niemczech zrzeszająca w sumie około 140 000
członków i zatrudniającą około 18 000 pracowników.

Obecne działanie Volkssolidarität jako instytucji 
socjalno-społecznej obejmuje trzy obszary:  
świadczenie usług o charakterze społecznym, 
stowarzyszenie członkowskie oraz reprezentację 
interesów społeczno-politycznych.



Jako organizacja non-profit zatrudniająca ponad 550 pracowników i zrzeszająca
ponad 5000 członków, jesteśmy zawsze tam, gdzie dzieci stawiają swoje pierwsze
kroki, towarzyszymy młodym ludziom w ich drodze do dorosłości i dbamy o to, aby
osoby starsze nie musiały czuć się samotne.

Volkssolidarität
Nordost e..v.

Świadczymy szeroką gamę usług socjalnych, które skierowane są do wszystkich grup
wiekowych. Geograficznym obszarem naszego działania jest północno-wschodnia część
Meklemburgii-Pomorza Przedniego.



Opieka pielęgniarska & Mieszkanie

Obszary naszego działania.

Opieka nad dziećmi & młodzieżą

Oferty dla młodszych i starszych

Usługi zdrowotne

Pomoc socjalna & doradztwo 



Opieka pielęgniarska & Mieszkanie.
Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie opieki pielęgniarskiej, nieustannie poszukujemy
nowych rozwiązań pozwalających nam na zapewnianie opieki osobom wymagającym pomocy
bezpośrednio w domu.

Nasza oferta w zakresie opieki 
pielęgniarskiej 
• ambulatoryjna służba pielęgniarska w 

Anklam, Greifswaldzie, na wyspie Uznam, w 
Neustrelitz, Neubrandenburg i w Wolgascie

• opieka dzienna w Greifswaldzie i 
Neubrandenburg

Nasza oferta w zakresie mieszkania
• liczne domy dla seniorów 
• mieszania we wspólnotach 
• domy pomocy w Anklam, Greifwaldzie i 

Wolgascie



Opieka nad dziećmi & młodzieżą.
Ponad 1200 dzieci w wieku od 0 do 10 lat uczęszcza do przedszkoli i świetlic prowadzonych
przez Volkssolidarität NORDOST e. V. W naszych placówkach każde dziecko znajdzie
zaprojektowane z pasją miejsca do zabawy i aktywności. Radość eksperymentowania i nauki
opartej na dociekaniu pozwala dzieciom projektować własną przyszłość.

Nasza oferta w zakresie opieki nad 
dziećmi i młodzieżą:
• 16 przedszkoli i świetlic
• 2 ośrodki terapeutyczne 
• 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza 
• ambulatoryjna poradnia wychowawcza 
• pracownicy socjalni w 11 szkołach
• 4 kluby dla dzieci i młodzieży 
• mobilny projekt skierowany do młodzieży 

‘’Inselhopper’’



Nasza oferta w zakresie pomocy socjalnej i doradztwa: 
• centrum doradztwa i leczenia uzależnień
• ogólne doradztwo społeczne
• doradztwo dotyczące separacji, rozwodu i kontaktu
• 2 ośrodki opieki dziennej dla osób chorych psychicznie
• 1 schronisko dla bezdomnych
• pomoc ambulatoryjna w dla osób w szczególnych sytuacjach 

życiowych

Pomoc socjalna & doradztwo.
Nasza obszerna oferta usług socjalnych oraz doradztwo dostępne są dla osób wymagających
wielowymiarowego wsparcia. Ludzie cierpiący na rożnego rodzaju zaburzenia psychiczne,
bezdomni czy długotrwale bezrobotni otrzymują od nas fachową pomoc specjalistów i
odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Udzielamy także wsparcia osobom niepotrafiącym uporać
się samodzielnie z problemami dnia codziennego.



Usługi zdrowotne.
Nasza oferta usług zdrowotnych stale się powiększa. Poza
przychodnią fizjoterapeutyczną w Anklam, oferujemy w
naszym centrum aktywności „Boddenhus” w Greifswaldzie
szeroką gamę usług zdrowotnych obejmującą fizjoterapię,
podologię, ergoterapię i kosmetykę. Ponadto dostępna jest
także sala rekreacyjna, w której odbywają się liczne zajęcia
sportowe i zdrowotne, jak na przykład zdrowe plecy,
zumba, fitness na trampolinach, sport dla dzieci, joga dla
niemowląt i wiele innych.

Nasza oferta w zakresie usług zdrowotnych:
• przychodnie fizjoterapeutyczne 

w Anklam i Greifswaldzie
• ergoterapia w Greifswaldzie 
• podologia w Greifswaldzie
• kosmetyka w Greifswaldzie



W naszej ofercie skierowanej do wszystkich grup wiekowych posiadamy liczne atrakcje,
wycieczki i wyjazdy, przysmaki kulinarne, imprezy taneczne oraz imprezy kulturalno-
rozrywkowe. Oferujemy także szeroki zakres usług konferencyjno-szkoleniowych.

Oferty dla młodszych & starszych.

Nasza oferta w zakresie usług dla młodszych i starszych
• 10 miejsc spotkań w Anklam, Greifswaldzie, Neubrandenburg, 

Neustrelitz, Wolgascie i na wyspie Uznam
• centrum aktywności „Boddenhus” z restauracją i kawiarnią
• wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, wycieczki jednodniowe i 

podróże po całym świecie
• gastronomia i catering w Anklam i Greifswaldzie
• własny instytut szkoleniowy „Basis”



Nieustannie poszukujemy utalentowanych i pełnych pasji pracowników o różnych
umiejętnościach. Nasz zespól odgrywa główną rolę w kształtowaniu życia wielu
dzieci, seniorów oraz osób potrzebujących pomocy. Naszym pracownikom
oferujemy możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz rozwoju.

To ludzie tworzą różnice. 



Dzięki naszej polityce prorodzinnej oraz stabilnym warunkom zatrudnienia, stwarzamy naszym 
pracownikom najlepsze możliwości do zrównoważonego rozwoju w sferze zawodowej i prywatnej. 
Powszechna w naszym stowarzyszeniu różnorodność zapewnia wszystkim pracownikom dobre 
samopoczucie.

Zrównoważony wzrost. 



ü niemiecka umowa o pracę na czas nieokreślony 

ü zatrudnienie bezpośrednio u pracodawcy w jednej z jego placówek 

ü ponadprzeciętna długość urlopu wypoczynkowego

ü pomoc organizacyjna w procesie nostryfikacji kwalifikacji zawodowych 

w Niemczech 

ü pomoc w znalezieniu mieszkania (w okresie początkowym oferujemy także 
mieszkanie służbowe)

ü dodatkowa premia roczna 

ü atrakcyjne wynagrodzenie oraz dopłaty do pracy w weekendy, święta i w nocy 
(do 125% podstawowej stawki godzinowej)

ü bezpłatne korzystanie z naszych miejsc spotkań na prywatne 

uroczystości rodzinne

ü rabat na dania dnia w naszym bistro w Greifswaldzkim „Boddenhus”                                     
i w naszej kuchni w Anklam

ü 100 € w roku na prewencyjne kursy sportowe 

ü możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycia nowych kompetencji 

ü firmowy system zabezpieczenia emerytalnego z 20%owym dodatkiem od pracodawcy 

ü premie rocznicowe

Świadczenia pracownicze. 



Kształcimy. 



Kształcimy. 
Kształcimy w zawodach 

• pielęgniarstwo (m/k/d) 
• wychowawca przedszkolny dla dzieci w wieku 0-10 lat (m/k/d) 
• kelner (m/k/d)
• kucharz (m/k/d) 
• asystent ds. zarzadzania biurem (m/k/d) 



bewerbung@vs-jobs.de

Heilige-Geist-Straße 2 
17389 Anklam 

Tel. +49 03971 290523 

„ Czekamy na Ciebie.“
Osoba do kontaktu :

Bartosz Marchwacki
Personnel Management

Kerstin Winter
Managing Director


