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Domov pro seniory Krnov 
 

hledá  

 „Všeobecnou sestru“ 
na hlavní pracovní poměr v nepřetržitém provozu 

 

Místo výkonu práce – Domov pro seniory Krnov, Rooseveltova 2141/51 

Předpokládaný termín nástupu: ihned  nebo dle dohody 

 

Požadavky: 

• Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry (bez odborného dohledu),  

dle § 5 zák. č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). 

• Samostatnost, empatie a laskavý přístup ke klientům, komunikační a organizační 

dovednost, týmová spolupráce. 

• Výhodou praxe v sociálních službách se seniory . 

• Další PSS v oblasti ošetřovatelské péče vítáme. 

• Zdravotní způsobilost, psychická a fyzická odolnost, bezúhonnost. 

• Diskrétnost a loajálnost vůči zaměstnavateli. 

• Znalost práce PC Word, Excell, programu Cygnus výhodou. 

Pracovní náplň: 

• Přímá práce s klienty a rodinnými příslušníky. 

• Neustále sleduje zdravotní stav klientů, ošetřuje rány, hodnotí fyziologické funkce 

klientů, dech, puls, tělesnou teplotu, krevní tlak. 

• Zajišťuje kontrolu a manipulaci s léky. 

• Na základě indikace lékaře se podílí na poskytování preventivní, diagnostické, 

léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. 

• Podává léčivé přípravky. 

• Spolupracuje s koordinátory oddělení a pracovníky přímé péče. 

• Zpracovává ošetřovatelskou dokumentaci klienta v počítačovém programu CYGNUS 

a další výkony všeobecné sestry bez odborného dohledu. 

 

Nabízíme: 

• Platové podmínky dle přílohy č.3 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., uvedené v § 5 odst. 

3, platová třída 10, stupeň dle odpracovaných let v oboru  +  příplatek za nepřetržitý 

provoz a příplatek za práci sestry. 

• Možnost zajištění ubytování. 

• 5 týdnů dovolené. 

• Příspěvek na stravné, penzijní připojištění, rekreaci, aj. 

• Práci v příjemném prostředí a stabilitu zaměstnání. 
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K přihlášce přiložte: 

• Kopie dokladů o dosaženém vzdělání 

• Strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní odborné praxe 

• Souhlas se zpracováním osobních údajů – ke stažení na webu organizace 

 

 

Přihlášky zasílejte na email: h.havlikova@dskrnov.cz nebo na dresu Domov pro seniory Krnov, 

Rooseveltova 2141/51, Krnov 794 01. 

Další informace: Hana Havlíková, telefon 554 684 636 

mailto:h.havlikova@dskrnov.cz

