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

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici

aktivizační pracovník
Kvalifikační předpoklady:
- vzdělání minimálně SŠ s maturitou + kvalifikační kurz pro PSS (dle zák. 108/2006
Sb.) nebo VOŠ, příp. Bc. v sociálním oboru výhodou
- absolvování vzdělávacích akcí v oblasti aktivizace výhodou
- trestní bezúhonnost (čistý výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců),
- základní znalost práce s PC (Windows, MS Office – Word, Excel, elektronická
komunikace)
Odborné znalosti:
- praktické zkušenosti s aktivizační práci se seniory – provádění volnočasových aktivit
zaměřených na podporu a zachování kognitivních schopností, různých dovedností,
zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové
výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti (zákon o sociálních službách č.
108/2006 Sb., § 116, odst.1, písm. b)
- vítána odborná praxe v aktivizaci uživatelů v pobytové službě s cílovou skupinou
senioři
- 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,
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič výhodou,
- základní znalost práce s PC (Windows, MS Office –Word, Excel, elektronická
komunikace), tvorba textových dokumentů.
Morálně osobnostní předpoklady
- 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
- odpovědnost a profesionální přístup k práci
- chuť se vzdělávat
- schopnost komunikace a jednání s lidmi
- schopnost týmové spolupráce.
Seznam požadovaných dokumentů k přihlášce do výběrového řízení:

-

strukturovaný životopis s přehledem o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech týkajících se nabízené vedoucí pozice
motivační dopis
doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie)
doklady o absolvování výše uvedených kurzů
platný výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
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 – 7. platová třída, v platném znění NV č. 341/2017 Sb. 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 jednosměnném provozu,
- pracovní smlouva na dobu určitou (1 rok) s 3 měsíční zkušební dobou, po roce
zapracování ve funkci možnost uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou,
- kreativní a samostatná práce se seniory v příjemném pracovním prostředí,
- možnost osobního rozvoje, dalšího vzdělávání,
- dobrý pracovní kolektiv,
- dlouhodobá jistota a perspektiva stabilního pracovního uplatnění v oblasti přímé
pobytové péče o seniory v pobytovém zařízení sociálních služeb,
- možnost stravování s příspěvkem z FKSP,
- benefity – příspěvek na dovolenou, příspěvek na penzijní pojištění a poukázky do
lékárny.
Životopisy a ostatní dokumenty zasílejte nejpozději do 05. 12. 2021:
- buď poštou na adresu: Domov důchodců Police nad Metují
Na Sibiři 149
549 54 Police nad Metují
- nebo elektronicky na e-mail: ddpolice@centrum.cz
Případné informace lze také získat u vedoucí aktivizačního úseku p. Jarmily Kaválkové na tel.
491 541 972 nebo u ředitelky Jany Šrámkové na tel. 606 655 353.
Po uzávěrce zaslaných dokumentů budou vybraní uchazeči telefonicky vyzvání k ústnímu
pohovoru u výběrové komise.
Nástup: 01. 01. 2022 nebo dle dohody

