
  

                                                                                                           

     Domov důchodců Černožice 

   vyhlašuje  

    výběrové řízení  na pracovní pozici 

     „pracovník/ce v  sociálních službách“ 

 

 

 
Požadavky:  

• minimálně dokončené základní vzdělání  

• akreditovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 

výhodou (možno doplnit při zaměstnání) 

• očkování proti hepatitidě typu B výhodou (můžeme zajistit očkování 

zdarma) 

• zkušenosti s péčí o seniory výhodou 

• trestní bezúhonnost  

• zdravotní způsobilost, zdravotní (potravinářský průkaz) 

• uživatelská znalost práce na počítači  

• schopnost komunikace a jednání s lidmi 

• týmová spolupráce, empatie 

Další informace:  

• úvazek plný 

• pracovní doba: nepřetržitý provoz, směny 12 hod.  

• plat od 26 650 Kč + příplatek za směnnost 1 300 Kč + 2 500 Kč 

příplatek za ztížené pracovní podmínky + příplatek za noční, svátky a 

víkendy       

• osobní příplatek bude přidělen po zkušební době a dle pracovního 

výkonu                                       

• nástup možný ihned nebo dle dohody na dobu určitou. Při dalším 

prodloužení může být uzavřen na dobu neurčitou 

Charakteristika vykonávané práce: 

• péče o klienty, kteří jsou odkázáni na pomoc nebo péči druhé osoby 

z důvodu snížené soběstačnosti. 

 

• konkrétně se jedná o tyto činnosti: osobní hygiena, koupání, výměna 

inkontinenčních pomůcek, podávání stravy, péče o lůžko a osobní 

věci, oblékání, vstávání a uléhání na lůžko, polohování, vysazování, 

aktivizační činnosti, manipulace s prádlem atd. 

• Spolupráce na individuálním plánování péče o klienta nebo přímé 

plánování péče 

 

Benefity: 

• moderní pracovní zázemí, přátelský kolektiv 

➢ odměny 

➢ dovolená 5 týdnů  + dodatková 1 týden 

➢ školení 

➢ závodní stravování (oběd 23 Kč) 

➢ příspěvek z FKSP na rekreaci, masáže, sportovní, apod. akce 

Povinnosti k žádosti jsou: 

• životopis 

• uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, 

telefonní a další kontakt na žadatele o pracovní pozici 

Požadované doklady zasílejte na email: petr.kosar@doduce.cz  nebo doručte 

osobně či poštou na adresu: Domov důchodců Černožice, Revoluční 84, 503 

04 Černožice. 

Informace na telefonu: 495705212, 601369608 Ing. Kosař Petr personalista, 

mzdový účetní  

Odborné informace: 725741179, Ing. Bc. Marcela Malíková, vedoucí úseku 

sociálních služeb 

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. 
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