SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace
K. Čapka 1615
765 02 Otrokovice
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, přijme kolegu či kolegyni na pozici
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Na jakou práci se
můžete těšit:

•
•
•
•
•
•

přímou obslužnou péči, podporu soběstačnosti uživatelů a
nácvik jednoduchých denních činností
individuální přístup při naplňování všech potřeb uživatelů
včetně vedení záznamů o poskytování péče
pomoc při smysluplném trávení času uživatelů, aktivizaci a při
udržování sociálních a společenských kontaktů
pomoc při osobní hygieně, oblékání a podávání stravy
uživatelům
výkon pozice klíčového pracovníka, individuální plánování
průběhu sociální služby s uživatelem
vedení dokumentace uživatelů

Místo výkonu práce:

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace

Pracovní poměr:

Dohoda o provedení práce

Plat

120 Kč / hod.

Nástup:

ihned
•
•

min. základní vzdělání
Práce na PC – uživatelská úroveň, výhodou znalost programu
Cygnus
• výhodou absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky
v sociálních službách
•
Komunikační, empatický a má kladný vztah k lidem
Jaký by měl být náš
• Lidský ve vztahu k náročným životním situacím uživatelů
nový kolega
služeb
• Odpovědný, samostatný a má profesionální přístup k práci
• Ochotný se vzdělávat a pracovat na sobě
• Schopný týmové práce
•
Silné a stabilní zázemí příspěvkové organizace
Odměnou pro Vás
•
Zajímavá práce, která nikdy nebude stereotypem
bude:
•
Zvýhodněné stravování v budově zaměstnavatele
•
Spokojenost a úsměv klienta a jeho blízkých
•
Možnost dalšího vzdělávání v oboru, školení, stáží
•
Příjemné pracovní prostředí
•
Pevná 12 hod. pracovní doba
Po – Pá 07:00 - 19:00 hod. So – Ne 06:30 – 19:00 hod.
V případě zájmu stát se naší novou kolegyní či kolegou, kontaktujte, prosím, paní Petru
Suchánkovou na e-mailovou adresu suchankova@senior.otrokovice.cz nebo tel: 774 558 496.
Před podpisem pracovní smlouvy je nutné doložit:
− originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
− ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
− životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
Co pro tuto pozici
musíte mít a umět:

Ing. Aranka Medková Pekárková, v.r.
ředitelka
V Otrokovicích dne 20. 9. 2018

Telefon: 576 771 678
E-mail: medkova@senior.otrokovice.cz

IČO: 621 80 444
http://www.senior.otrokovice.cz

