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Koduhospiits on vajalik nende inimeste jaoks, kelle haigusele ei ole enam tervendavat ravi ja kellel nende haiguse 
tõttu ei ole jäänud kaua elada.  
Koduhospiitsi töö eesmärgiks on võimaldada kaugele arenenud ja surmaga lõppeva haigusega inimesel elada 
maksimaalselt täisväärtuslikku elu oma kodus kuni surmani ning tagada talle väärikas ja rahulik elust lahkumine. 

 
 

Meeskonnaga oodatakse liituma põetaja/hooldaja. 

Tööülesanded 

Põetaja roll koduhospiitsis on aidata raske haigusega inimese perekonnal tema hooldamisega kodustes tingimustes 
paremini toime tulla. Põetaja on koduhospiitsi meeskonna täieõiguslik liige ning lähtub oma töös terviklikust 
inimesekäsitlusest, pidades võrdselt oluliseks nii haige kui tema lähedaste füüsilisi, psüühilisi, sotsiaalseid kui ka 
eksistentsiaalseid vajadusi. 

Põetaja pakub kliendile: 
- järelevalvet, kui pereliikmed peavad olema eemal 
- nõuandeid ja juhiseid perekonnale haige hooldamisel 
- õpetab perele ergonoomilisi võtteid haige asendi vahetamiseks 
- juhendab vajalike abivahendite kasutamisel 
- aitab haiget hügieenitoimingutel 
- vajadusel aitab haige ümbrust korrastada, käib poes ja teeb söögi. 

Nõuded kandidaadile 

Töökogemus samal ametialal – eelnev kogemus on eeliseks 
Haridustase – minimaalselt kutseharidus ilma keskhariduseta 
Keeleoskus 

• eesti keel – nõutav kõnes hea/kirjas hea 
• vene keel – nõutud kõnes keskmine/kirjas vähene 

• inglise keel – soovituslik kõnes keskmine/kirjas vähene 
Arvutioskus – vähemalt kesktase 
Isikuomadused: Kandidaat on meeskonnatööle orienteeritud, empaatiline, eetiline, puhas, aus, viisakas ja täpne. 
Töötaja hoolib endast ja oma meeskonnast, kliendist ja tema perekonnast. Töötaja on võimeline oma 
töövaldkonnas töötama iseseisvalt, ära tundma lahendust vajavaid olukordi ning pakkuma neile lahendusi. 
Tööle võetakse kandidaat, kes ei ole kriminaalkorras karistatud ning selleks esitatakse väljavõte Karistusregistrist 

Omalt poolt pakume 

- Töövõtulepinguga töötamise võimalust 
- osalist tööaega ja paindlikku töögraafikut - töö sobib õpingute ja teise töö kõrvale. 

https://www.koduhospiits.ee/


- co- ja supervisiooni läbipõlemise ennetamiseks 
- toetavat meeskonda. 

Töökoha andmed 

Töö asukoht: Tallinn Nõmme, Haabersti, Kristiine ja Mustamäe linnaosad 
Tööaeg: osaline, vahetustega 
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel 
Töötasu: Töötajaga sõlmitakse töövõtuleping. Töötasu makstakse vastavalt tehtud töö mahule brutotöötasuna 5-6 
EUR/tunnis. 

Kandideerimise info 

Kandideerimise tähtaeg: 15.10.2018 
 
Vajalikud dokumendid: CV, motivatsioonikiri nägemusega põetaja rollist koduhospiitsi meeskonnas, väljavõte 
Karistusregistrist kriminaalkaristuste puudumise kohta. 
 
Kontakt: Kristi Luksep, Juhatuse liige, telefon: 56686477, e-mail: info@koduhospiits.ee 
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