Domov důchodců Černožice vyhlašuje výběrové řízení na
pracovní pozici „všeobecná sestra“
Požadavky:
 minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou - obor všeobecná sestra
 odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru všeobecná sestra
 trestní bezúhonnost
 zdravotní způsobilost, zdravotní (potravinářský průkaz)
 dobrá znalost práce na počítači
 očkování proti hepatitidě typu B podmínkou
 řidičský průkaz skupiny B výhodou
 schopnost komunikace a jednání s lidmi, týmová spolupráce
 organizační schopnosti, samostatnost, důslednost, flexibilita
Další informace:







Úvazek plný, zkrácený, možno i na DPP
pracovní doba: nepřetržitý provoz, směny 12 hod., nebo jednosměnný provoz, směny
8 hod. (Po – Pa)
plat dle platových tabulek a délky odborné praxe:
 nepřetržitý provoz - 10 platová třída, základní plat od 22 800 Kč + 1 300
příplatek za směnování + 2 500 příplatek za ztížené pracovní prostředí +
příplatky za noční a víkendy
 jednosměnný provoz - 10 platová třída, základní plat od 22 800 Kč + 2 500
příplatek za ztížené pracovní prostředí a osobní příplatek po zkušební době a dle
pracovního výkonu.
nástup od 1. 7. 2019 nebo dle dohody
průměrný plat u všeobecných sester ve směnách 39 000 Kč.

Benefity:
 moderní pracovní zázemí, přátelský kolektiv
 odměny
 dovolená 5 týdnů + dodatková 1 týden (celkem 30 dní)
 školení
 závodní stravování (oběd 17 Kč)
 příspěvek z FKSP ve výši 6 000 Kč na rekreaci, masáže, sportovní, kulturní apod.
akce
Povinnosti k žádosti jsou:
 strukturovaný životopis
 uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, telefonní a další
kontakt na žadatele o pracovní pozici
Požadované doklady zasílejte na email: 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
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.

