RECRUTAMENTO

Trabalhe Connosco
Fazer parte da equipa da We Care, Teach, Train pode ser uma experiência gratificante mas exige empenho e
profissionalismo. Se está interessado em ser cuidador ou saber mais sobre a nossa empresa, por favor envie o
seu currículo actualizado para a nossa Directora Técnica, Edite Reis - ereis@weonline.pt .
A We Care, Teach, Train é uma empresa licenciada para prestar serviços de apoio domiciliário a pessoas
dependentes. Estamos sedeados em Loulé e desenvolvemos a nossa actividade por toda a região do Algarve,
recrutando cuidadores localmente.
Com os nossos serviços, pretendemos contribuir para a permanência dos idosos (ou pessoas com algum grau de
dependência) no conforto das suas casas, retardando ou evitando o recurso a estruturas residenciais, porque
acreditamos que assim melhoramos a qualidade de vida destas pessoas e das suas famílias.
Somos uma empresa social, o que significa que parte dos frutos do nosso trabalho é revertido em serviços para
pessoas mais carenciadas, em vez de lucros. Acreditamos que apenas podemos trabalhar na área social e
prestar serviços de qualidade se tivermos este espírito. Prezamos mais o impacto social das nossas acções do que o
retorno financeiro. Garantimos aos nossos clientes que temos ao seu dispor serviços de qualidade, pensados para
ir de encontro às suas necessidades, e a preços competitivos. Garantimos às nossas cuidadoras que receberão um
salário justo e certificamo-nos que têm acesso à melhor formação e apoio disponíveis, e, acima de tudo, que
terão tempo para prestarem um serviço de qualidade.
Estamos a seleccionar, para a nossa bolsa de recrutamento, cuidadores que partilhem da nossa paixão por
cuidar. Por isso, se acha que tem vocação, experiência e/ou formação para ser cuidador e quer fazer parte da
nossa equipa, envie-nos o seu CV especificando as suas habilitações e percurso profissional.
Faça a diferença na vida de alguém!

FUNÇÕES:
prestar os seguintes cuidados e serviços a pessoas com algum grau de dependência:
• vocação para trabalhar com pessoas idosas e/ou dependentes
• forte competência em relações interpessoais, com especial talento para saber ouvir
• disponibilidade para um horário flexível
• curso técnico ou profissional nas áreas de assistência em Geriatria, Acção Médica, Familiar ou equivalente,
ou experiência comprovada na área
• disponibilidade para trabalhar em regime de prestação de serviços (recibos verdes)
• carta de condução e viatura própria
• areferências profissionais anteriores
ESSENCIAL:
• apoio na higiene e conforto pessoal
• confecção e apoio nas refeições
• gestão da medicação prescrita
• manutenção e organização da habitação

• tratamento de roupas e realização de pequenas tarefas domésticas de limpeza e manutenção, que garantambemo
estar físico e mental dos nossos clientes
• realização de actividades de recuperação ou entretenimento (jogos, passeios, leitura, etc), assistência em
deslocações a consultas ou eventos sociais, sempre com o objectivo de combater a solidão e estados depressivos
• acompanhamento nocturno e/ou durante hospitalização
PREFERENCIAL:
• fluência numa língua estrangeira
• experiência na prestação de cuidados a pessoas acamadas

Os candidatos interessados devem enviar um currículo especificando as suas habilitações e experiência
profissional. Todas as candidaturas serão tratadas com confidencialidade ao abrigo da Lei de Protecção de Dados.
Somente serão consideradas as candidaturas que reúnam o perfil solicitado. Todas as restantes ficarão em base
de dados para futuras solicitações. Agradecemos o seu interesse na nossa empresa. Lamentamos informar que
apenas nos será possível responder às candidaturas seleccionadas para entrevista. Para mais informações sobre a
nossa empresa subscreva a nossa página do Facebook: WeCare.Teach.Train

