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SELECTION AND LANGUAGE SERVICES

OXANA GENYUTA

Email - oxanagenyuta@gmail.com

Living place - NO, Heggedal

Birthdate - 3 08 1977

Phone number - 46259923

Gender - female

Nationality - RU

Personal statement
Jeg er en 42 år gammel kvinne som er interessert i jobben som hjelpepleier på sykehus/gamlehjem eller som
personlig assistent. Jeg tror at denne jobben virker perfekt for med da er jeg positiv, energisk, omsorgsfull og
ﬂeksibel. Det å hjelpe de gamle og funksjonshemmede gir meg mening i livet og det er svart viktig for meg at
pasientene mine skal følle seg trygt og glad med meg, at de føller seg ikke ensomt eller deprimert. Jeg hadde
erfaring å jobbe som hjelpepleier i Murmask i gamlehjem (home for the elderly and disabled) i et år (2010). Da
ﬂyttet jeg til Litauen i 2012 og ﬁkk opplæring i 4 måneder ved Senter for videreutvikling og spesialisering av
sykepleiere. Da jobbet jeg i Sosialstøttesenter Vilnius i mer enn 2 år (2015-2018) som Sykepleier assistent. Der
jobbet jeg mesteparten med pasienter som plaget av Alzheimer og Parkinson sykdommer. Prosjektet var “Helse av
integrert hjelp i Vilnius”, da pasientene ﬁkk hjelp hjemme. Mine rutiner var matlaging, mating av
funksjonshemmede, personlig hygiene, vask i sammenleggbar badebaljer, behandling av liggesår. I 2018 ﬂyttet
jeg også bestemora mi til Litauen som ble funksjonshemmede og i 1 år passet jeg på henne på det samme måte
som de andre pasienter. Nå er jeg permanent bosatt i Asker kommune og langsiktig vil jeg få fast stilling. Men jeg
er glad i å starte som vikar på sykehus/gamlehjem eller som personlig assistent (hjemme hjelpepleier). Jeg er ikke
redd for tung jobb og ﬂink til å takle i stressende situasjoner. Jeg har ingen problemer med å jobbe overtid hvis det
trenges. Jeg er også åpen for nat, kveld, helg og helligdags jobbing. Håper at denne søknaden har vekket
interesse. Jeg er ﬂeksibel i forhold til når jeg kan begynne, og ser frem til å møte dere til eventuelt intervju.
Kontakt meg på tlf 46 25 99 23 eller mail oxanagenyuta@gmail.com gjerne hvis dere lurer på noe.

Education
2012 - 2012

0-0

Specialization
Autorisasjon som hjelpepleier

Specialization

Academic degree
Other

Academic degree
0
Organization name

Organization name
Senter for videreutvikling og spesialisering av
sykepleiere 1917 18164 Vilnius, Litauen

Employment history
Name
Selvstendig nu00e6ringsdrivende Daglig
leder og aksjonu00e6r Murmansk, Russia

Job description
Salg, tjenester og teknisk support av mobiltelefoner og
mobilabonnementer.

Dates from - to
2000 - 2009

Styre av 5 ansatte, regnskap, logistic, or driftsorganisasjon.

Position
Leder
Name
Murmansk gamlehjem, Russia
Dates from - to
2010 - 2011

Job description
Vask av 4-5 pasientene om dagen, personlig hygiene, behandling av
liggesår.
Jobbet med spesial utstyr og løfteapparater for funksjonshemmede

Position
Hjelpepleier
Name
Sosialstu00f8ttesenter i Vilnius.
Dates from - to
2015 - 2017
Position
Sykepleier assistent

Job description
Prosjekt “Helse av integrert hjelp i Vilnius”
Pasienter med Alzheimer og Parkinson sykdommer. Hjelp hjemme
med
matlaging, personlig hygiene, vask i sammenleggbar badebaljer

Job related skills
Energisk, positiv Strukturert, nøyaktig Løsningsorientert Fleksibel og ansvarsbevisst Omsorgbevist Trives utendørs

Language skills
Native: russisk
Language

Listening

Reading

Speaking

Writing

norsk

Basic user

Basic user

Basic user

Basic user

litauisk

Basic user

Basic user

Basic user

Basic user

Computer literacy
Program
Microsoft Word, Microsoft Excel
Skills
Basic user

Driving license, category
A,B

