Domov Letokruhy, příspěvková organizace,
Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou
Vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
přímá obslužná péče
Charakteristika vykonávané práce:
Hledáme kolegy/ně do týmu přímé péče v nově zrekonstruovaném domově. Náplní
práce je poskytování přímé obslužné péče, podpora soběstačnosti uživatelů, nácvik
jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně, stravování a
oblékání uživatelů, manipulace s pomůckami, prádlem a udržování čistoty a hygieny
uživatele. Pracujeme s novými ošetřovatelskými metodami, jako je bazální stimulace,
psychobiografický model péče, kinestetika, Bon Apetit.
Platové zařazení:
- dle platných platových tabulek – 5. třída ( až 24. 420,- Kč – dle odpracovaných
let)
- ostatní příplatky
- osobní ohodnocení po uplynutí zkušební doby
Benefity:
- další odborné vzdělávání
- příspěvek na stravování
- příspěvek z FKSP na víkendové pobyty
- supervize
Pracovní úvazek:
- 37,5 hod. týdně včetně víkendů a svátků
- nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
Pracovní poměr:
- na dobu neurčitou
- zkušební doba 3 měsíce
- nástup dle dohody
Kvalifikační požadavky:
- střední odborné vzdělání s výučním listem + akreditovaný kurz pro pracovníka
v soc. službách dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., případně
základní vzdělání + akreditovaný kurz dle 108/2006 Sb. Kurz možno doplnit do
18 měsíců od nástupu
- občanská a trestní bezúhonnost
- zdravotní průkaz

-

zdravotní způsobilost

Osobnostní předpoklady:
- respekt k lidským právům, svobodám a důstojnosti
- empatický přístup k seniorům
- schopnost pracovat v týmu
- dodržování etických norem
- smysl pro estetiku
- samostatnost, odpovědnost, komunikativnost
- flexibilita a loajalita
Výhodou:
- zkušenost s přímou prací s lidmi – není podmínkou
- řidičský průkaz „B“
Uchazeč zašle:
- profesní životopis
- notářsky ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z rejstříku trestu ne starší než tři měsíce
- podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých
osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám,
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, souhlas s jejich zpracováním.“
Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.
Způsob a místo podání:
- poštou nebo osobně na adrese: Domov Letokruhy, příspěvková organizace,
Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou. Na obálku uveďte „Neotvírat,
výběrové řízení“.
Lhůta pro podání přihlášek: do 31.03.2020
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez
udání důvodu.
Bližší informace:
Mgr. Kamila Molková – ředitelka, reditel@domov-letokruhy.cz, 737 948 708

