Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitel Domova u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace na základě vnitřní směrnice
organizace č. 68/2019 vyhlašuje „Výběrové řízení 2020/01“
místo výkonu:

Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace, Hradská 113/5 Loštice

na pozici:
druh práce:

pracovník / pracovnice sociálních služeb
výkon sociálních činností na úseku přímé obslužné péče o osoby v pobytových
zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních
činností, pomoci při osobní hygieně a oblékání, manipulace s přístroji,
pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu
soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních
a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb.

na pozici:
druh práce:

pracovník / pracovnice úklidu
mechanické mytí, drátkování a leštění podlah, čištění osvětlovacích těles,
mechanické klepání koberců, čištění, úklid a dezinfekce klozetů a koupelny,
čištění oken včetně jednoduchých ventilací, zrcadel, mytí dveří a zárubní,
povrchu kuchyňských linek a vestavěných skříní apod.

úvazek:

dělený pracovní úvazek
0,5 pracovník / pracovnice sociálních služeb
0,5 pracovník / pracovnice úklidu
směnný provoz (ne noční směny)

platové třídy:

pracovník / pracovnice sociálních služeb
4. platová třída (dle NV ČR č. 341/2017 Sb.) 11.285 Kč + osobní ohodnocení
pracovník / pracovnice úklidu
2. platová třída (dle NV ČR č. 341/2017 Sb.) 8.535 Kč + osobní ohodnocení

pracovní poměr: trvalý pracovní poměr (zástup za mateřskou dovolenou)
1. Zákonné předpoklady







Bezúhonnost.
Dosažení věku 18 let.
Státní občanství ČR (u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v ČR).
Zdravotní způsobilost.
Znalost jednacího jazyka.
Způsobilost k právním úkonům.
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2. Požadavky a předpoklady
Dosažené vzdělání, kvalifikační předpoklady: základní nebo střední vzdělání; absolvování
akreditovaného kvalifikačního kurzu podle § 116 písm. 1 a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů nebo vzdělání podle zvláštního právního předpisu § 36
zákona č. 96/2004 Sb., způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, ve
znění pozdějších předpisů. Praxe: praxe s cílovou skupinou v sociálních službách výhodou.
Znalosti a dovednosti: dobré komunikační schopnosti; motivovanost pro práci s cílovou skupinou,
odolnost vůči stresu a flexibilita; ochota se soustavně vzdělávat a učit novým postupům; orientace
v problematice předpisů ze sociální oblasti (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů; vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů); řidičský průkaz skupiny B
výhodou; znalost práce na PC (Word, Excel).
3. Do výběrového řízení předložte
a)
b)
c)
d)

Přihlášku do vývěrového řízení (volná forma)
Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
Čestné prohlášení:
- o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (Vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti
k výkonu povolání doložíte v případě uzavření pracovní smlouvy)
- o trestní bezúhonnosti (Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
doložíte v případě uzavření pracovní smlouvy)

4. Termín nástupu a nabídky zaměstnavatele
 Termín nástupu do zaměstnání od 1. září 2020.
 Zázemí silné organizace, spolupráci v týmu pracovníků, smysluplná práce a profesní rozvoj.
Benefity (stravenky, příspěvek na kulturu a sport; supervize – podpora nezávislým
odborníkem; profesní vzdělávání; dovolená 5 týdnů).
Přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi zašlete do 24. července 2020 na adresu: Domov
u Třebůvky Loštice, Hradská 113/5, 789 83 Loštice. Obálku označte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2020/01“.
Později zaslaná přihláška nebude přijata. Dotazy: Renata Rabenseiferová | telefon 583 445 120.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.
Loštice, 22.06.2020
Mgr. Ondřej
Bernardin
Jurečka
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