
 
ALSÓ-AUSZTRIA GAZDASÁGI KAMARÁJA 

Személyi  tanácsadás és személyi ápolás 

 
Kedves személyi ápoló hölgyek és urak! 

Gratulálunk a vállalkozása megalapításához! Nagyra értékeljük 
az elhatározását és az áldozatvállalását. Alsó-Ausztria Gazda-
sági Kamarája tagjaként átfogó szolgáltatáscsomag áll rendel-
kezésére. Az alábbi címen talál ezzel kapcsolatban részletes 
tájékoztatást: 

www.daheimbetreut.noe.at 

 
SZOLGÁLTATÁSAINK ÁTTEKINTÉSE: 
Információ a szakcsoportja számára 

Itt találja meg az alábbi információt és 
további tájékoztató anyagokat: 

• A vállalkozás bejelentése 

• A személyi ápolással kapcsolatos tudnivalók és útmutatás 

• Díjmentesen letölthető német nyelvű tananyag 

• Továbbképzési program 

www.wko.at/branchen/noe/gewerbe-handwerk/ 
personenberatung-betreuung/Sebständige- 
personenbetreuer.html 
 

 

AZ ÚJ ON-LINE TANÁCSADÓ 
Itt talál válaszokat az egyedi kérdéseire, itt találja meg 11 
nyelven a szükséges nyomtatványokat és kapcsolattartási 
címeket: 
www.personenbetreuung.wkoratgeber.at 

SZERZŐDÉSMINTÁK 
Az alábbi szerződésmintákat 
biztosítjuk díjmentesen 11 nyelven: 

• Ápolási szerződés 

• Szervezeti szerződés 

www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk 
personenberatung-betreuung/mustervertraege-beilagen.html



 
ALSÓ-AUSZTRIA GAZDASÁGI KAMARÁJA 

Személyi  tanácsadás és személyi ápolás 

KAPCSOLATOK 
A LEGFONTOSABB KAPCSOLATI CÍMEK EGY HELYEN 

AA GAZDASÁGI KAMARÁJA SZEMÉLYI TANÁCSADÓK ÉS 
SZEMÉLYI ÁPOLÓK SZAKCSOPORTJA 
Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St. Pölten 
Telefon: +43 2742 851-19190 
Telefax: +43 2742 851-19199 
E-.mail: dienstleister.gesundheit@wknoe.at 
WEB: www.daheimbetreut-noe.at 

 

AZ SVS INFO FORRÓDRÓTJA 
A vállalkozói szociális biztosítással (Sozialversicherung der 
Gewerblichen Wirtschaft, SVS) kapcsolatos kérdéseivel 
forduljon bizalommal az alábbi címhez: 

Telefon: 050 808 808 

Az SVS biztosítási szolgálata: vs@svs.at,  
Az SVS egészségügyi szolgálata: gs@svs.at,  
Az SVS nyugdíjas szolgálata: pps@svs.at,  
Balesetbiztosítás: dlz.uv@svs.at 
 

AZ ÖN ESETÉBEN ILLETÉKES KERÜLETI IRODA: 
Itt találja meg az egyes alsó-ausztriai képviseleti irodák elérhe-
tőségét: 
WKNÖ körzeti képviseleti irodák – szolgálati hely címek - 
WKO.at, 
A Szervezeti egységek (Organisationseinheiten) fül alatt. 

A VÁLLALKOZÁS SZÜNETELTETÉSÉVEL, ILLETVE ÚJRA-
NYITÁSÁVAL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEK ALSÓ-
AUSZTRIÁBAN 
Kapcsolatfelvétel az alábbi módon: 
E-Mail: mds@wknoe.at 
Telefon: +43 2742 851-13512, 13513 
 
A személyi ápolói szakmával és a személyi ápolók szerve-
zetével (közvetítő ügynökségekkel) kapcsolatban a szak-
csoport irodáját keresse az alábbi címen: 

E-Mail: dienstleister.gesundheit@wknoe.at 
Telefon: +43 2742 851-19190 

Amennyiben az eddigi munkavégzési helyszín egy másik 
szövetségi tartományban van, vagy ha a telephelyét egy másik 
szövetségi államba kívánja áthelyezni, akkor az illetékes tarto-
mányi kamarához forduljon! Itt találja meg az egyes kamarák 
címét és telefonszámát: 

www.wko.at/branchen/noe/gewerbe-handwerk/ 
personenberatung-betreuung/Selbstaendige- 
Personenbetreuer.html 

Vállalkozóként sikeres indulást és sok sikert kívánunk! 
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Fachgruppenobmann  Fachgruppengeschäftsführerin 

 


