Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Všeobecná sestra

Stručný přehled popisu pracovní činnosti VS: poskytuje ošetřovatelskou péči prostřednictvím
ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s diagnózou stanovenou
lékařem, vyhodnocuje potřeby a úroveň soběstačnosti uživatelů domova, zavádí ošetřovatelské plány do
praxe, řídí se pracovními postupy a standardy kvality poskytované služby, provádí dezinfekci podle
dezinfekčního řádu, spolupracuje s lékařem při lékařské vizitě při sestavování požadavků na léky a
zajišťuje jejich dodání, dodržuje a zajišťuje léčebný režim uživatelů, poskytuje do příchodu lékaře první
pomoc každému, jestliže by bez této pomoci byl ohrožen jeho život nebo zdraví
Vítáme: praxi s péčí o seniory, dobré organizační a komunikační schopnosti, pozitivní přístup, trpělivost,
samostatnost, zodpovědnost a schopnost empatie, znalost práce na počítači (Word, e-mail)
Požadujeme: trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, zdravotní průkaz, minimálně středoškolské
vzdělání s maturitou, odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb.
Nabízíme: odborný růst v rámci systému dalšího vzdělávání pracovníků, dobré pracovní zázemí, 30 dnů
dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní spoření, po zkušební době odpovídající finanční
ohodnocení

Informace o pozici:
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu určitou / po roce na dobu neurčitou
Režim práce: práce v nepřetržitém vícesměnném provozu, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba (práce
v 11hodinových směnách)
Platové zařazení:
všeobecná sestra: 10. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Místo výkonu práce: Domov se zvláštním režimem v Jedlí
Nástup: září 2022, případně dle možností vybraného žadatele
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V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zašlete svůj profesní životopis s krátkým motivačním
dopisem na níže uvedenou adresu. Do předmětu uveďte: Výběrové řízení na všeobecnou sestru.

Domov Štíty – Jedlí, p. o.
Jedlí 149
789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba: Iva Pospíšilová, telefon: 583 480 071

Termín vyhlášení: 1.4.2022
Uzávěrka přihlášek: 31.5.2022

Výběrové řízení bude probíhat na adrese: Domov Štíty – Jedlí, Jedlí 149, 789 01 Zábřeh. Termín bude
upřesněn.

strana 2

