Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Domov Potoky, poskytovatel pobytových sociálních služeb, zastoupený Ing. Igorem Prokešem,
ředitelem společnosti,
vyhlašuje dne 20.05.2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Staniční sestra
Místo výkonu práce:

Chřibská

Platové podmínky:

24.300 Kč - 35.820 Kč + příplatek za vedení + příplatky
dle ZP (dle praxe a vzdělání)

Předpokládaný termín nástupu:

01.08.2020

Pracovní poměr:

na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.

Benefity:
-

náborový příspěvek 15.000 Kč
příplatek za ztížené prostředí
příspěvek na dopravu dle vzdálenosti (cesta tam i zpět) nebo svoz zaměstnanců
dotovaná strava – zcela zdarma
zajištění vzdělávání (i dle individuálního plánu osobního rozvoje)
po roce spolupráce možný příspěvek na živ. či penz. připojištění
věrnostní odměna
služební telefon (možnost využít firemní tarif i pro rodinné příslušníky)

Hlavní pracovní náplň:
-

organizování zajištění zdravotní péče,
zajištění a kontrola administrativních činností souvisejících se zdravotní péčí a jejím
vykazováním na zdr. pojišťovny (zaškolení),
plánování směn zdravotního úseku,
spolupráce s vedením Domova,
zodpovědnost za dodržování pravidel a postupů na zdravotním úseku,
úzká spolupráce s pečovatelským úsekem,
zodpovědnost za desinfekční plán a jeho dodržování

Požadavky:
-

státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem
a má v České republice trvalý pobyt, ovládající český jazyk,
trestní bezúhonnost,

-

úplné střední odborné vzdělání (u cizince uznané vzdělání na potřebné úrovni),

-

praxe ve vedoucí funkci minimálně 2 roky,

-

nositel výkonu minimálně S2,

-

znalost práce na PC (MS Office),

-

organizační, komunikační a řídící schopnosti,

-

morální předpoklady,

-

zdravotní způsobilost.

Výhodou:
-

řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič),
praxe v pobytové sociální službě.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
-

jméno, příjmení a titul uchazeče / uchazečky,
datum a místo narození uchazeče / uchazečky,
státní příslušnost uchazeče / uchazečky,
místo trvalého pobytu uchazeče / uchazečky,
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana),
datum a podpis uchazeče / uchazečky.

Doklady a přílohy, které je nutno doložit k přihlášce:
-

strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech,
motivační dopis (v rozsahu alespoň 1 strany formátu A4) opatřený datem a podpisem
zájemce / zájemkyně,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky:
-

písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel
obdržel nejpozději do pondělí 22.6.2020 do 12 hodin.

Obálku adresujte:
Domov Potoky
k rukám ředitele Ing. Igora Prokeše
Dolní Chřibská 302
407 44 Chřibská
nebo osobně do kanceláře ředitele Domova Potoky. Obálku je nutno výrazně označit slovy:
„NEOTVÍRAT“ - výběrové řízení.

Při nesplnění požadovaného vzdělání bude přihláška bez dalšího vyřazena!

Průběh výběrového řízení:
Výběrové řízení bude dvoukolové.
Uchazeči, kteří splní formální požadavky, postupují do druhého kola a budou informováni do
středy 24.6.2020 emailem na adresu uvedenou v životopisu.
Zároveň dostanou termín osobního pohovoru přímo v Domově Potoky. Po všech osobních
pohovorech budou všichni uchazeči informováni o výsledku e-mailovou poštou na adresu
uvedenou v životopisu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízeni bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho
průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

V Chřibské 20.5.2020
Ing. Igor Prokeš
ředitel

