
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace 

hledá všeobecnou sestru směnující 

Požadujeme: 

• Vzdělání – všeobecná sestra, pracující bez odborného dohledu 

• Znalost problematiky v oboru, zkušenosti s cílovou skupinou seniorů 

• Odpovědnost, samostatnost, spolehlivost 

• Pozitivní a aktivní přístup, schopnost práce v týmu i samostatně 

• Psychická odolnost 

• Dobrá znalost práce na PC 

• Bezúhonnost, zdravotní způsobilost 

Hlavní náplň práce: 

• Zodpovědnost za chod daného úseku  

• Dohlížení na kvalitu poskytované sociální služby 

• Organizační zajištění služby (znalost IS CYGNUS výhodou) 

• Přímá péče s uživateli služby 

• Spolupráce s ostatními úseky organizace 

• Práce na vytváření Standardů kvality v sociálních službách 

• Tvorba a zavádění systému kvality na daném úseku 

Nabízíme: 

• práci na HPP (platové ohodnocení dle započitatelné praxe, po zapracování další 

platové složky)  

• práce v nepřetržitém provozu, 12-ti hodinové směny – denní, noční 

• pracovní poměr na dobu určitou s možností následného prodloužení na dobu 

neurčitou 

Nástup možný ihned nebo dle dohody. 

Vaše nabídky s životopisem zasílejte na emailovou adresu: mzdovy.ucetni@dd-jablonec.cz, 

popřípadě doručte osobně na adresu Domov důchodců Jablonecké Paseky, p. o., Vítězslava 

Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Domov důchodců Jablonecké Paseky, p.o., IČ 

71220011, se sídlem Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02  Jablonec nad Nisou, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem 

výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pozici. Vaše osobní údaje budeme 

zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší 

organizace před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, 

bydliště, e-mailová adresa, telefon, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze 

mailto:mzdovy.ucetni@dd-jablonec.cz


po dobu výběrového řízení, které jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme 

jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy 

Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší organizace, dále máte právo požadovat 

opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a máte také právo vznést u naší organizace námitku 

ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro 

ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. 

 

http://www.uoou.cz/

