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Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a naše pobytové služby získaly nejvyšší možné 
ocenění v rámci udělení Značky kvality. Dále jsme držitelem certifikátu Vážka České alzheimerovské 
společnosti.  
 

                                      
 
 
 
Hledáte změnu ve svém profesním životě a chcete se podílet na zajištění zdravotní péče 
v sociálních službách? 
 
 
Pokud ANO, máte možnost se přihlásit do výběrového řízení na pracovní pozici: 

Všeobecná zdravotní sestra bez odborného dohledu  
 
 
Kvalifikační předpoklady: 
 
- ukončené vzdělání potřebné k výkonu povolání zdravotní sestra bez odborného dohledu,  
pro splnění odborné způsobilost vyplývající ze Zákona č. 96/2004 Sb, Zákona o nelékařských 
zdravotnických povoláních. 
- praxe na pozici všeobecné sestry 

 

 
Zákonné předpoklady: 
 

- morální, občanská a trestní bezúhonnost 

- způsobilost k právním úkonům 

 

Ostatní předpoklady k výkonu všeobecné sestry: 

 

- organizační a komunikační dovednosti 

- spolehlivost, pečlivost a samostatnost 

- schopnost týmové spolupráce 

- vlídný přístup k seniorům a pozitivní přístup ke každodenním povinnostem 
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Nabízíme: 
 

- Práci v příjemném prostředí na hlavní pracovní poměr 

- platové ohodnocení podle NV se zařazením do tř.10/ stupeň dle dosažené praxe 

- příplatky za směnnost a zvláštní příplatek §129 ZP 

- příplatky za práci v sobotu, neděli a ve svátek 

- po zapracování přiznání osobního ohodnocení 

- pět týdnů dovolené 

- v Domově seniorů aktivně pracuje odborová organizace 

- možnost stravování, s příspěvkem zaměstnavatele  

- po splnění podmínek příspěvek na vlastní penzijní připojištění a  možnost vyplacení odměn 
z fondu FKSP při životním jubileu a za odpracované roky 

 
 
Požadované doklady k přihlášce: 
 
- strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe 
- souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
 
Nástup možný k 1. 1. 2023
 
Přihlášky přijímá průběžně Vedoucí úseku sociální a zdravotní péče Bc. Alena Žídková 
č.tel:  737987481 
e-mail: zdravotni@domovsenioruhranice.cz 
 
 


