Nabídka práce č. 3/2018
Hledáme zaměstnance do pracovního týmu přímé péče – ošetřovatelská péče v
sociální pobytové službě domov pro seniory.
Jedná se o profesi

Praktická sestra (zdravotnický

asistent)
Mzdové zařazení:
• základní mzda od 18 000,- Kč do 24 000,00 Kč / dle praxe
• příplatky za So+Ne, svátky
• osobní ohodnocení po uplynutí zkušební doby.
Benefity:
• další odborné vzdělávání,
• příspěvek na stravování,
• supervize.
Počet úvazků: 1
Pracovní poměr:
• na dobu určitou – 1 rok, s možností na dobu neurčitou
• zkušební doba 3 měsíce,
• nástup květen 2018
• denní služby v sedmidenním pracovním týdnu (Po – Ne), nepravidelně
rozvržené denní směny 7,30-19,30hod
Místo výkonu práce:
Domov pro seniory – domov sv. Zdislavy, Rooseveltova 41, 746 01 Opava
je pobytová sociální služba určena osobám nad 65 let věku, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, a jejich situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov pro seniory poskytuje svým klientům
stravování, ubytování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zajišťuje
základní ošetřovatelskou péči, dále zajišťuje zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, aktivizační činnost (volnočasové aktivity a pomoc při
prosazování práv a oprávněných zájmů např. pomoc při vyřizování osobních
záležitostí na úřadech, komunikace s rodinou, lékaři apod.)
Domov seniorů nabízí celoroční pobyt, služby jsou poskytovány 24 hodin denně.
Kapacita domova pro seniory: 22 ubytovacích míst
Náplň práce:
• poskytuje základní ošetřovatelskou péči dle ošetřovatelského plánu, vč.
ošetřovatelské péče spojené se sebeobsluhou a uspokojováním základních
potřeb klientů,
• poskytuje specializovanou ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského plánu
pod odborným dohledem všeobecné sestry,
• ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační,
neodkladné, diagnostické a dispenzární péči
• provádí jednoduché denních činností s klienty a sociální aktivizaci klientů

Kvalifikační požadavky:
• SZŠ a kvalifikace zdravotnického asistenta,
• SŠ a kvalifikace ošetřovatele a kvalifikační kurz zdravotnického asistenta
• zdravotní průkaz,
• uživatelská znalost práce na PC,
• zdravotní způsobilost,
• občanská a trestní bezúhonnost,
• řidičský průkaz „B“ výhodou
Osobnostní předpoklady:
• úcta a respekt k lidem seniorského věku,
• schopnost pracovat v týmu,
• dodržování etických norem.
Uchazeč zašle:
• profesní životopis a motivační dopis,
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (stačí předložit u osobního
pohovoru),
Způsob a místo podání:
• poštou,
• elektronicky – email: seniori.svzdislava@seznam.cz,
• nebo osobně na adrese: Domov pro seniory-domov sv. Zdislavy,
Rooseveltova 41, 746 01 Opava

V případě potřeby dalších informací kontaktujte vedoucí přímé péče Bc. Evu
Machovskou 734 264 454, 553 615 646, nebo vedoucí domova Mgr. Danielu
Horákovou, 730 575 975.

