Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo
IČ: 45671770
Ředitelka Centra sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace, vypisuje výběrové řízení
na pozici

Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče

Druh práce:

pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče

Místo výkonu práce:

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem,
U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

Pracovní poměr na dobu: určitou s předpokladem na dobu neurčitou
Předpoklad nástupu:

průběžný od září 2019

Popis pracovní pozice:
-

-

Provádí zvlášť obtížnou a namáhavou komplexní přímou obslužnou péči spojenou
s přímým stykem s klienty s fyzickými a psychickými obtížemi.
Poskytuje podporu a péči při zvládání běžných úkonů péče o osobu klienta, poskytuje
podporu a péči při osobní hygieně klienta, zprostředkovává kontakt se společenským
prostředím.
Vedení dokumentace uživatele sociální služby.

Základní předpoklady:
- Státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR.
- Věk min. 18 let.
- Způsobilost k právním úkonům.
- Trestní bezúhonnost, svéprávnost.
- Ovládání jednacího jazyka.
- Zdravotní způsobilost.
Kvalifikační a osobní předpoklady:
- Základní vzdělání nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního
kurzu.
- Absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob,
které získaly dle zvláštního právního předpisu způsobilost k výkonu zdravotnického
povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost
k výkonu povolání sociálního pracovníka podle §110 a u fyzických osob, které získaly
střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem.
Platové podmínky:
- Se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců orgánů
státní správy, některých dalších orgánů a obcí, v platném znění, platová třída 5.

Vítáno:
- Praxe v oboru.
Požadované doklady k žádosti o práci:
- Strukturovaný životopis s telefonním nebo emailovým kontaktem
- Dosavadní praxe – v jakém zařízení
Žádost o pracovní místo:
- Je možno zaslat na adresu Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková
organizace – personální oddělení, U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo, osobně na
stejné adrese /kontaktní osoba Kolaříková Ludmila – personalista/, nebo na
emailovou adresu kolarikova.l@cssznojmo.cz , tel. 515 223 592.
- Termín pro zasílání žádostí o práci – do odvolání

-

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu nebo nevybrat žádného kandidáta.

Mgr. Radka Sovjáková, DiS.
ředitelka

Ve Znojmě dne 23. 7. 2019

