Organizace statutárního města Brna
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p. o.
Mikuláškovo nám. 706/20
625 00 Brno
tel. 734 310 869, e-mail: p.dolezalova@dsmin.cz
hledá
vhodné adepty/ adeptky na pracovní pozici

staniční sestra
Charakteristika a základní požadavky na inzerovanou pracovní pozici








Výše uvedená funkce je funkcí na celý úvazek v jednosměnném provozu.
Kvalifikační předpoklady: středoškolské zdravotnické vzdělání obor všeobecná
sestra, nebo ošetřovatelská péče, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání
bez odborného dohledu. Praxe staniční sestry výhodou.
Požadujeme dobrou znalost práce na PC, komunikativnost, příjemné
vystupování, kladný vztah k seniorům, organizační schopnosti, zodpovědnost,
odolnost vůči stresu, aktivní přístup k řešení úkolů, zájem o vzdělávání se v
oboru a morální bezúhonnost.
Tato činnost bude zahrnovat plánování a poskytování ošetřovatelské péče o
klienty formou ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu. Vedení
oddělení (stanice) úseku přímé odborné péče o klienty. Spolupráce s rodinami
klientů, sociálními pracovnicemi, vykazování úkonů na zdravotní pojišťovny.
Důsledné dodržování zákona 101/2000 Sb., atd.
Nabízíme dobré mzdové podmínky, příjemné pracovní prostředí, možnost
vzdělávání a osobního růstu.

Předpokládaný nástup
Optimální termín: dle

dohody

Kontaktní osoba a podávání informací




Pro zájemce o inzerovanou pozici je kontaktní osobou ze strany domova
Bc. Petra Doležalová.
Zájemci se mohou informovat osobně, telefonicky nebo prostřednictvím mailové
pošty.
Žádost, vč. profesního životopisu, lze zaslat e-mailem nebo poštou na výše
uvedenou kontaktní adresu, případně předat v zalepené obálce na infopultu
domova nejpozději do 7.6.2017.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a od výběrového řízení odstoupit či
ho zrušit bez udání důvodů. Uchazeči nesou náklady, které jim účastí na výběrovém řízení
vznikly.

Organizace statutárního města Brna
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p. o.
Mikuláškovo nám. 706/20
625 00 Brno
tel. 736 646 485, e-mail: a.hemalova@dsmin.cz
hledá
vhodné adepty/ adeptky na pracovní pozici

všeobecná sestra
Charakteristika a základní požadavky na inzerovanou pracovní pozici






Hledáme pracovníka/ci na celý i na poloviční úvazek, obojí ve směnném
provozu.
Kvalifikační předpoklady: středoškolské zdravotnické vzdělání obor všeobecná
sestra, nebo ošetřovatelská péče, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání
bez odborného dohledu.
Na tuto pozici je plánovaná třída 10.
Požadujeme komunikativnost, příjemné vystupování, kladný vztah k seniorům a
morální bezúhonnost.
Tato činnost bude zahrnovat ošetřovatelskou péči o klienty bez odborného
dohledu. Provádění základní laické výchovy klientů v oblasti podpory zdraví,
spolupráce s rodinami klientů, spolupráce se zdravotními pojišťovnami a úzká
spolupráce se sociálními pracovnicemi. Dodržování zákona 101/2000.

Předpokládaný nástup
Optimální termín: co

nejdříve

Kontaktní osoba a podávání informací




Pro zájemce o inzerovanou pozici je kontaktní osobou ze strany domova paní
Alena Hemalová.
Zájemci se mohou informovat osobně, telefonicky nebo prostřednictvím
e-mailové pošty.
Žádost, vč. profesního životopisu lze zaslat e-mailem nebo poštou na výše
uvedenou kontaktní adresu, případně předat v zalepené obálce na infopultu
domova nejpozději do 30.6.2017.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a od výběrového řízení odstoupit či
ho zrušit bez udání důvodů. Uchazeči nesou náklady, které jim účastí na výběrovém řízení
vznikly.

Organizace statutárního města Brna
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p. o.
Mikuláškovo nám. 706/20
625 00 Brno
tel. 736 646 485, e-mail: a.hemalova@dsmin.cz
hledá
vhodné adepty/ adeptky na pracovní pozici

všeobecná sestra
Charakteristika a základní požadavky na inzerovanou pracovní pozici








Výše uvedená funkce je funkcí na celý úvazek ve směnném provozu.
Kvalifikační předpoklady: středoškolské zdravotnické vzdělání obor všeobecná
sestra, nebo ošetřovatelská péče, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání
bez odborného dohledu.
Na tuto pozici je plánovaná třída 10.
Požadujeme komunikativnost, příjemné vystupování, kladný vztah k seniorům a
morální bezúhonnost.
Tato činnost bude zahrnovat ošetřovatelskou péči o klienty bez odborného
dohledu. Provádění základní laické výchovy klientů v oblasti podpory zdraví,
spolupráce s rodinami klientů, spolupráce se zdravotními pojišťovnami a úzká
spolupráce se sociálními pracovnicemi. Dodržování zákona 101/2000.
Jedná se o zástup za dlouhodobou PN.

Předpokládaný nástup
Optimální termín: co

nejdříve

Kontaktní osoba a podávání informací




Pro zájemce o inzerovanou pozici je kontaktní osobou ze strany domova paní
Alena Hemalová.
Zájemci se mohou informovat osobně, telefonicky nebo prostřednictvím
e-mailové pošty.
Žádost, vč. profesního životopisu lze zaslat e-mailem nebo poštou na výše
uvedenou kontaktní adresu, případně předat v zalepené obálce na infopultu
domova nejpozději do 16.6.2017.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a od výběrového řízení odstoupit či
ho zrušit bez udání důvodů. Uchazeči nesou náklady, které jim účastí na výběrovém řízení
vznikly.

