Domov důchodců Police nad Metují
Na Sibiři 149, PSČ 549 54 Police nad Metují
IČO 71194002

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici
zdravotní sestra
Kvalifikační předpoklady:
- vzdělání minimálně USO s maturitou zdravotnického zaměření
- odborná praxe ve zdravotnictví nebo v sociálních službách
- odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání na území ČR
v souladu se Zák. č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních,
- trestní bezúhonnost (čistý výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců),
- znalost práce s PC (Windows, MS Office – Word, Excel, elektronická komunikace)
- zkušenosti s PC programem Cygnus ( IRESOFT Brno) výhodou,
Odborné znalosti:
- orientace v problematice poskytování péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
pro seniory,
- základní znalost zákona č.108/2006 a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 o sociálních
službách,
- znalost zákona o zdravotních službách č.372/2011 Sb. a vyhlášky č. 98/2012 Sb. o
zdravotnické dokumentaci a dalších předpisů ze zdravotní a sociální oblasti,
Morálně osobnostní předpoklady:
- odolnost vůči stresu
- analytické myšlení, schopnost implementace nových procesních postupů
- efektivní komunikace v rámci multifunkční týmové spolupráce
- umění hledání kompromisu
- dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti
- profesionální vystupování
- zodpovědnost a spolehlivost
- schopnost předávat relevantní informace
- časová flexibilita
- pozitivní osobní vztah k cílové skupině uživatelů služby
- empatie a důvěryhodnost
- respekt a uznání k práci druhých
- umění vlastní sebekritiky a zpětného objektivního posouzení situace
- etická úroveň vystupování v osobním jednání
Seznam požadovaných dokumentů k přihlášce do výběrového řízení:
- strukturovaný životopis s přehledem o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech týkajících se nabízené pracovní pozice
- motivační dopis

-

doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie)
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu – platná
registrace (kopie)
souhlas s použitím poskytnutých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení
ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů – formulář v přiloženém souboru (příloha č. 1)

Vybranému uchazeči nabízíme tyto platové a pracovní podmínky:
- základní plat – 10. platová třída (platový stupeň dle započitatelné praxe) dle nařízení
vlády č. 564/2006 v platném znění a katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb.),
- osobní příplatek dle § 131 Zák. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění
- pracovní doba v dvousměnném nepřetržitém provozu, 12-hodinové směny
- pracovní smlouva na dobu určitou (1 rok) s 3 měsíční zkušební dobou, po roce
zapracování ve funkci možnost uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou,
- možnost osobního rozvoje, dalšího vzdělávání
- příjemné pracovní prostředí
- podnikové stravování
- benefity
- dlouhodobá jistota a perspektiva stabilního pracovního uplatnění v oblasti přímé
pobytové péče o seniory v pobytovém zařízení sociálních služeb.
Životopisy a ostatní dokumenty zasílejte nejpozději do 31. 05. 2018:
- buď poštou na adresu: Domov důchodců Police nad Metují
Na Sibiři 149
549 54 Police nad Metují
- nebo elektronicky na e-mail: jarmila.kavalkova@seznam.cz
- Případné informace lze také získat na telefonu: 491 541 972 (vrchní sestra) nebo
491 426 544 a 606 655 353 (ředitelka).
Nástup do funkce: 01. 07. 2018 nebo dle dohody

