Domov pro seniory Krnov
Rooseveltova 2141/51
794 01 Krnov
příspěvková organizace

Výběrové řízení na pracovní místo vedoucí/ho úseku přímé péče
Domov pro seniory Krnov, příspěvková organizace, kde už více než 25 let pečujeme o 136
seniorů, hledá do svého týmu pracovníka na klíčovou manažerskou pozici Vedoucí úseku
přímé péče.
Předpoklady:
- Min. středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a vzdělání potřebné
k výkonu povolání dle §116 zákona č. 108/2016 Sb., o sociálních službách
- Trestní bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům
Požadavky:
Odborné:
- Orientace v problematice poskytování přímé péče v pobytových zařízeních sociálních
služeb pro seniory
- Znalost příslušných právních předpisů a schopnost je aplikovat v praxi (zákon
108/2006 Sb., o sociálních službách a další související)
Ostatní:
- Minimálně 5 let praxe v oboru (výhodou je praxe ve vedoucí funkci s danou cílovou
skupinou)
- Výborné komunikační a organizační dovednosti, empatie
- Nasazení pro realizaci rozvoje úseku a spolupodílení se na koncepčním rozvoji
sociální služby
- Osobní zralost a odolnost vůči zátěži při vysokém pracovním vytížení
- Velmi dobrá znalost práce na PC a MS Office (znalost programu Cygnus výhodou)
Kdo je vhodný kandidát:
- Člověk, který se nebojí zodpovědnosti za tým pracovníků, umí zorganizovat práci, je
přirozenou autoritou, otevřený změnám, dokáže dát přímou zpětnou vazbu, jasně
formulovat a předávat informace, baví ho práce s lidmi
- Nutná je zkušenost u lůžka v sociálních službách
- Schopnost vstřícného a pozitivního přístupu ke klientům
- Náplní práce je vedení rozsáhlého týmu pracovníků přímé péče, kontrola práce
podřízených a jejich edukace, plánování služeb, úzká spolupráce s celým vedením
organizace a aktivní přístup k podnětům rozvíjejícím poskytované sociální služby
Nabízíme:
- Platové podmínky dle přílohy č. 3 NV č. 341/2017 Sb., 9. platová třída (stupeň dle
odpracovaných let v oboru) + příplatky za vedení a osobní ohodnocení
- 5 týdnů dovolené
- Příspěvek na stravné, penzijní připojištění, rekreaci a jiné
- Možnost dalšího vzdělávání
- Práci v příjemném prostředí
Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
Jméno, příjmení a titul
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Místo pobytu

Domov pro seniory Krnov
Rooseveltova 2141/51
794 01 Krnov
příspěvková organizace
Číslo občanského průkazu nebo číslo průkazu o povolení k pobytu, jedná-li se o cizího
státního příslušníka
Datum a podpis zájemce
K přihlášce musí zájemce připojit:
- Strukturovaný životopis s přehledem praxe a odborných dovednostech týkajících se
nabízené vedoucí pozice + motivační dopis
- Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (nebo jeho ověřena kopie)
- Úředně ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání
- Souhlas se zpracováním osobních údajů – ke stažení na webu organizace
www.dskrnov.cz
Přihlášku zájemce doručí na adresu:
Domov pro seniory Krnov, k rukám Ing. Kateřině Michalikové, ul. Rooseveltova 2141/51,
794 01 Krnov
s označenou obálkou „Výběrové řízení – vedoucí úseku přímé péče – NEOTVÍRAT“
Své podklady zasílejte tak, aby je vyhlašovatel obdržel nejpozději 20. listopadu 2019 do
12.00 hodin.
Případné bližší informace Vám podá personalistka, tel. 554 684 636 nebo ředitelka tel.
554 684 611.
Po uzávěrce zaslaných dokumentů budou vybraní uchazeči vyzvání k ústnímu pohovoru.
Nástup do funkce – dle dohody.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu bez udání
důvodů.

