Praktická sestra odbornosti 913, v domově pro seniory
Domov důchodců Jablonecké Paseky, p.o. registrovaný poskytovatel sociálních služeb
n a b í z í pracovní pozici praktické sestry v sociálních službách, odbornosti 913
Požadujeme:
 SŠ zdravotnické vzdělání s maturitou
 Znalost příslušných právních předpisů a schopnost je aplikovat v praxi (zákon
108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách,
standardy kvality poskytování sociálních služeb a další)
 Praxe v oboru výhodou a zkušenost v oblasti sociálních služeb vítána
 Orientace a zkušenosti s přípravou ošetřovatelských plánů a práci v IS Cygnus aj.
 Schopnost jednání s lidmi, empatie a pozitivní vztah k seniorům
 Organizační schopnosti, komunikační schopnosti, psychickou odolnost, trpělivost,
spolehlivost, trestní bezúhonnost, flexibilitu a zdravotní způsobilost
Nabízíme:
 Smysluplnou práci s důrazem na důstojnost člověka a vysokou kvalitu péče
 Prostor pro seberealizaci při pomoci a podpoře potřebným
 Plný pracovní úvazek, nástup ideálně od 1. 1. 2020 (případně dle dohody)
 Odpovídající finanční ohodnocení dle Nařízení Vlády ČR
 Podporu při zaškolování ve zkušební době
 Další vzdělávání, supervize
 Možnost dělat smysluplnou práci pro lidi, kteří jí skutečně potřebují
 Možnost rozvíjet vlastní nápady a kreativitu
 5 týdnů dovolené
 Zaměstnanecké benefity
Hlavní náplň práce:
 Poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče
 Komunikace s klienty, resp. pacienty
 Komunikace s PL a specialisty
 Administrativní činnosti
 Standardizace ošetřovatelské péče
 Zajišťování zdravotnického materiálu
 Komunikace se zdravotnickými zařízeními, s pracovním týmem a rodinami klientů
Místo výkonu práce:
Domov důchodců Jablonecké Paseky p.o.
ul. Vítězslava Nezvala 87/14
466 02
Jablonec nad Nisou

Kontakt:
Paní Stanislava Kalinová, personalistka
Domov důchodců Jablonecké Paseky p.o.
ul. Vítězslava Nezvala 87/14
466 02 Jablonec nad Nisou
E-mail: stanislava.kalinova@dd-jablonec.cz
V případě Vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis s uvedením dosavadní praxe
a motivační dopis na email: stanislava.kalinova@dd-jablonec.cz
Zasláním svého životopisu, popř. odpovědí na inzerát souhlasíte, aby Vaše osobní
údaje byly zpracovány a uchovány v souladu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů.
Váš zájem jsme připraveni s Vámi kdykoliv osobně projednat.

