EJF в якості
роботодавця
Ти нам потрібен

Надає допомогу

Благодійні сфери EJF
Допомога людям із обмеженими можливостями
Житло та догляд у похилому віці
Допомога дітям і молоді
Догляд за дітьми у дитячих садках
Допомога біженцям і бездомним

Євангельська
служба у справах
молоді та
соціальної допомоги

Ви можете знайти нас тут
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Історія створення EJF
EJF берe свій початок у 1984 році. Тоді була заснована бранденбурзька
благодійна спілка, із якої пізніше виникла євангельська служба у справах
молоді та соціальної допомоги. Спочатку основна увага приділялася дітям і
молодим людям, які перебували в скруті та потребували догляду.
Сьогодні, більше ніж 125 захоплюючих, продуктивних років потому, EJF
активно працює у всіх благодійних сферах соціальної економіки. З більш
детальною інформацією щодо історії створення EJF можна ознайомитися на
сайті: www.125-ejf.de

Завітайте до нас!

Численні філіали EJF відкривають свої двері і запрошують вас на літні
фестивалі, святкування ювілеїв та інші заходи, щоб ви змогли побачити процес
роботи нашої організації на місці та познайомитися із людьми, які стоять за EJF.
Дати заходів можна знайти тут: www.ejf.de

Вас очікує:
•

•

Хороша, стабільна зарплата
відповідно до AVR DWBO Схід і
Захід, AVR Баварія, відповідно
до TVöD і HOGA, а також
щорічний спеціальний гонорар
Додаткове пенсійне
забезпечення через
роботодавця (EZVK)

•

30 днів відпустки з 1 січня
2022 відповідно AVR DWBO

•

Виплати для дітей (88,35 € на
дитину при роботі на повну
ставку) та фінансові бонуси

•

Обмін досвідом між колегами
та налагоджений нетворкінг у
підприємстві і його відділах

•

Можливість відвідувати курси
підвищення кваліфікації в
академії EJF

•

Пільги при виділенні вільних
місць у дитячому садочку EJF

•

Регулярні поїздки на природу
та корпоративні заходи

•

Піклування про здоров’я
співробітників у формі
співпраці із фітнес-центрами,
біговими клубами тощо

•

Ексклюзивні знижки у
виробників продуктів або
роздрібних продавців преміумкласу

•

Лізинг велосипедів

Окрім цього
•

День привітання
для нових
співробітників

•

Зрозумілий, добре
структурований
процес адаптації до
роботи

•

Корпоративний
менеджмент здоров’я

Цифри, дані, факти
EJF супроводжує і консультує людей усіх
вікових категорій і релігійних поглядів,
яким потрібна особлива особиста та
соціальна увага.
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Наші контакти
EJF благодійне акційне товариство
Рекрутинг
Königsberger Straße 28
12207 Берлін
Телефон.: 030 76 884-2069

Емейл: recruiting@ejf.de
www.ejf.de

Член дияконічної спілки
Інформацію щодо наших переваг в якості
роботодавця можна знайти на нашому веб-сайті із
вакансіями: www.ejf-jobs.de

Stand: 08/2021
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