Nabídka pracovní pozice

Vedoucí zdravotního úseku, vrchní sestra
odbornosti 913, v domově pro seniory

Domov důchodců Jablonecké Paseky p. o., ul. Vítězslava Nezvala č. p. 87/14,
Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ: 712 200 11
Poskytovatel pobytové sociální služby pro seniory (v nepřetržitém provozu) dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v pl. znění nabízí výše citovanou pracovní pozici.

...........................................................................................................................................................

•
•
•

Domov požaduje:
ukončené vysokoškolské vzdělání (min. Bc.), kvalifikace S2, S3, S4,
případně ukončené středoškolské vzdělání a odborná kvalifikace S3;
osvědčení k výkonu činností všeobecné sestry bez odborného dohledu;
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);
zkušenosti z prostředí pobytového zařízení sociálních služeb a praxi ve vedení týmu;
komunikační schopnosti a psychickou odolnost;
trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost;
znalost vykazování zdravotních výkonů pojišťovnám a jejich fakturace odbornosti 913 společně s přehledem
o ekonomice uvedené odbornosti;
zkušenosti s informačními systémy a s vedením zdravotnické dokumentace, ORP;
znalost přípravy ošetřovatelských plánů;
schopnost efektivně komunikovat s ošetřujícím lékařem a zdravotnickými zařízeními.

•
•
•
•
•
•
•
•

Domov nabízí:
smysluplnou práci s důrazem na důstojnost člověka a vysokou kvalitu služby;
plný pracovní úvazek, nástup ideálně od 1. 7. 2020 (případně dle dohody);
odpovídající finanční ohodnocení dle Nařízení vlády ČR;
možnost zapojit se do výběru pracovního týmu;
podíl na vedení a řízení organizace;
podporu při zaškolování ve zkušební době a možnost dalšího vzdělávání;
možnost rozvíjet vlastní nápady a kreativitu;
5 týdnů dovolené a zaměstnanecké benefity.

•
•
•
•
•
•
•

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Kontakt: paní Stanislava Kalinová, personalistka, telefon: 778 538 290.

...........................................................................................................................................................

V případě vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis s uvedením dosavadní praxe a motivační dopis
na e-mailovou adresu: stanislava.kalinova@dd-jablonec.cz.
Zasláním svého životopisu, popř. odpovědí na nabídku, souhlasíte, aby Vaše osobní údaje byly zpracovány a uchovány v souladu
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Nabídky zasílejte do 19.6. 2020 na naši poštovní adresu, popř. e-mailem.
V Jablonci nad Nisou dne 11. 5. 2020

Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel organizace

