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nabízí volná pracovní místa na pracovní pozici:
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/ICE






pracovní poměr na dobu určitou s nástupem ihned (zástup za MD)
odměňování dle NV č. 564/2006 Sb., v návaznosti na délku praxe + další zvýšení
platu formou osobního příplatku a odměn
plný pracovní úvazek v jednosměnném provoze
vhodné i pro absolventy bez praxe
požadujeme vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oblastech určené zákonem
o sociálních službách

Informace a požadavky na pracovní pozici: řešení sociálně-právních a sociálně zdravotních
problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, sociální poradenství, účast na
jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů. Uživatelská znalost práce
na PC. Požadujeme samostatnost, odpovědnost a spolehlivost, komunikativnost, trestní
bezúhonnost. Praxe v sociálních službách vítána.
Obsah přihlášky: životopis s přehledem profesní praxe + motivační dopis
Zájemci o tuto pracovní pozici se mohou hlásit u kontaktní osoby:
Jirušková Ivana, personální a mzdová účetní
tel.: 495490339 nebo prostřednictvím e-mailu: pam@pohodahumburky.cz

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA S REGISTRACÍ






pracovní poměr na dobu určitou s nástupem ihned, v případě dobrých pracovních
výsledků možnost uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou
odměňování dle NV č. 564/2006 Sb., v návaznosti na délku praxe + další zvýšení
platu formou osobního příplatku a odměn
plný pracovní úvazek ve směnném provoze, možno i na dohodu o provedení práce
požadujeme odborné vzdělání v oboru všeobecná sestra s osvědčením registrovaná bez
odborného dohledu
vhodné i pro absolventy VOŠ bez praxe

Informace a požadavky na pracovní pozici: poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím
ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu. Registrace pro práci bez odborného
dohledu, uživatelská znalost práce na PC. Požadujeme samostatnost, odpovědnost a
spolehlivost, komunikativnost, trestní bezúhonnost. Praxe v sociálních službách vítána.
Obsah přihlášky: životopis s přehledem profesní praxe + motivační dopis
Zájemci o tuto pracovní pozici se mohou hlásit u kontaktní osoby:
Monika Hartmanová, vrchní sestra
tel.: 495490339 nebo 606732384, e-mail: soc@pohodahumburky.cz

