பராமர ிக ்கும ் துறைய ில ் உங ்கள ுடைய குடும ்பத ்துடன ் ஒத ்துழைக ்கும ் நிறுவனம ்

இவ ் நிறுவனம ் பண ியாளர ுக ்கு சேவைகள ் வழங ்கும ் நிறுவனம ், ச ிறப ்பாக பராமர ிப ்புத ்
துறைய ில ். முத ியோர ் இல ்லம ், ஊனமுற ்றோர ் இல ்லம ், வ ீட்டில ் வந ்து
பராமர ிக ்கும ் சேவை, மர ுத ்துவமனை ஆக ிய நிறுவனங ்கள ில ் பண ியாற ்றும ்
தாத ிமார ுக ்கு உதவ ியாக எம ் நிறுவனத ்தைச ் சேர ்ந ்த பராமர ிப ்பு பண ியாளர ுக ்கு
வேலைவாய ்ப ்பு உண ்டு.
15 வர ுடங ்களாக இவ ் நிறுவனம ் எம ் பராமர ிப ்பு பண ியாளர ுடன ் நம ்பகமான வழிய ில ்
வேலை பார ்ப ்பது உண ்டு. பராமர ிப ்புத ் துறை மிகவும ் கடினம ்மென ்று எங ்கள ுக ்கும ்
தெர ியும ் அதனால ்      எம ் பண ியாளர ுடைய வ ிர ுப ்பத ்தை ஒத ்துழைக ்குறோம ்.
எங ்கள ுக ்கு பரவாய ில ்லை ந ீங ்கள ் எந ்த நாட்டை சேர ்ந ்தவரென ்று, ஜேர ்மன ்மொழி
நன ்றாக பேச ிவ ிங ்கள இல ்லையா என ்று , பராமர ிக ்கும ் துறைய ில ் பய ிற ்ச ி உண ்டா
இல ்லையா என ்று. நங ்கள ் உங ்கள ுக ்கு பராமர ிக ்கும ் துறைய ில ் வழி காட்டுக ிறோம ் .
மிக வ ிரைவ ில ் Nordrhein- Westfalen மாநிலத ்த ில ் 16 அலுவலகத ்த ில ் எங ்களை
காணக ்க ிடைக ்கும ். நங ்கள ் உங ்கள ுடைய அனைத ்து மொழிகளையும ் பேசுவோம ் :
ஜேர ்மன ், துர ுக ்க ி , ஆங ்க ிலம ், ரஷியன ், குர ்த ிஷ ், தமிழ ், இதழின ் மொழிகள ்...
உங ்கள ் வ ிண ்ணப ்பத ்தைதொலைபேச ி மூலமாக, ஈமெய ில ் மூலமாக அல ்லது
www.flexomed.de மூலமாக அன ுப ்பவும ்.
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