Domov důchodců Černožice
příjme zaměstnance na pracovní pozici
„pracovník v sociálních službách“
telefon: 495705212, 725433996
Požadavky:
• minimálně dokončené základní vzdělání
• trestní bezúhonnost
• zdravotní způsobilost, zdravotní (potravinářský průkaz)
• uživatelská znalost práce na počítači, profesionální přístup k práci
• očkování proti hepatitidě typu B výhodou
• týmová spolupráce, empatie, schopnost komunikace a jednání s lidmi
Další informace:
• plat od 20 640 Kč + 800 Kč příplatek za směnování + 600 Kč příplatek za ztížené prac. podmínky +
příplatek za noční, svátky a víkendy
• osobní příplatek: po zkušební době a dle pracovního výkonu až 2 000 Kč
• Průměrný plat: 26 000 Kč
• akreditovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách výhodou (možno doplnit při
zaměstnání)
• úvazek plný nebo zkrácený
• nástup možný ihned nebo po dohodě
Benefity:







moderní pracovní zázemí, přátelský kolektiv
odměny
dovolená 5 týdnů + dodatková dovolená (celkem 30 dní)
závodní stravování (obědy 17 Kč)
školení
příspěvek z FKSP ve výši 4 000,- Kč na rekreaci, masáže, sportovní, kulturní apod. akce

Povinnosti k žádosti jsou:
• strukturovaný životopis
• uvést jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní a další kontakt na žadatele o pracovní
pozici
Požadované doklady zasílejte na email: horka@doduce.cz, nebo doručte osobně či poštou na adresu: Domov
důchodců Černožice, Revoluční 84, 503 04 Černožice.
Informace na telefonu: 495705212, 725433996 p. Horká Eva personalista, mzdová účetní
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen “GDPR“) o ochraně osobních údajů souhlas
k jejich zpracování.

Domov důchodců Černožice
příjme zaměstnance na DPP pracovníky
na pracovní pozici
„pracovník v sociálních službách“
telefon: 495705212, 725433996
Požadavky:
• minimálně dokončené základní vzdělání
• trestní bezúhonnost
• zdravotní způsobilost, zdravotní (potravinářský průkaz)
• uživatelská znalost práce na počítači, profesionální přístup k práci
• očkování proti hepatitidě typu B výhodou
• týmová spolupráce, empatie, schopnost komunikace a jednání s lidmi
Další informace:
• plat 120 Kč/ hod.
• akreditovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách výhodou (možno doplnit při
zaměstnání)
• úvazek: max. 300 hod/rok
• nástup možný ihned nebo po dohodě
• vhodné i pro absolventy, ženy na mateřské dovolené, důchodce, studenty
Benefity:
 moderní pracovní zázemí, přátelský kolektiv
 závodní stravování (obědy 33 Kč)
 školení
Povinnosti k žádosti jsou:
• strukturovaný životopis
• uvést jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní a další kontakt na žadatele o pracovní
pozici
Požadované doklady zasílejte na email: horka@doduce.cz, nebo doručte osobně či poštou na adresu: Domov
důchodců Černožice, Revoluční 84, 503 04 Černožice.
Informace na telefonu: 495705212, 725433996 p. Horká Eva personalista, mzdová účetní
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen “GDPR“) o ochraně osobních údajů souhlas
k jejich zpracování.

