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OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Vedoucí Charitního domu ve Vlčnově
( Domov pro seniory )
Druh práce:
Náplň práce:

Pracovní poměr:
Platová třída:
Nabízíme:
Místo výkonu práce
Požadavky pro vznik
pracovního poměru:

kumulovaná funkce vedoucí zařízení a všeobecná sestra, jednosměnný provoz, plný pracovní
úvazek
 Odpovědnost za realizaci a naplnění poslání a cílů zařízení v souladu s posláním
organizace;
 Odpovědnost za provoz a chod charitního domu, kvalitu poskytovaných služeb,
rozvoj a materiálně technické zabezpečení, plánování služeb;
 Odpovědnost za účelné čerpání finančních zdrojů a prostředků, za interní vyúčtování
služeb;
 Odpovědnost za vytváření a aktualizaci vnitřních předpisů zařízení; zavádění nových
pracovních postupů a metod;
 Řízení a organizace práce podřízených pracovníků; odpovědnost a pravomoc
spojená s personálním řízením charitního domu;
 Poskytování a plánování komplexní základní nebo specializované zdravotněošetřovatelské péče bez odborného dohledu, vedení odborné ošetřovatelské
dokumentace;
 Komunikace s orgány státní správy a samosprávy (obecní úřady, krajské úřady
apod.)
 Řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů klientů;
 Uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů při styku s úřady a institucemi,
podpora, aktivizace a pomoc v této oblasti;
Od 1.9.2017 (nebo dle dohody) na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení
Dle vnitřních směrnic organizace
Perspektivní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na
stravování, dobré finanční ohodnocení, podpora vzdělávání, taembuldingové aktivity
Charitní dům Vlčnov, Vlčnov 1251, 687 61
 Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry dle § 5 odst. 1 a 2 z.č.
96/2004 Sb. zákona o nelékařských zdravotnických povolání.
 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
 Trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost pro výkon profese.
 Znalost legislativy související s oborem a poskytovanými sociálními službami, znalost
standardů kvality sociálních služeb.
 Výhodou praxe v sociálních službách.
 Vysoké pracovní nasazení, rozhodnost, samostatnost a spolehlivost.
 Flexibilita, dobré řídící, organizační a koncepční schopnosti, předpoklady pro
týmovou práci, sociální cítění, empatický přístup.
 Ochota pracovat v církevní organizaci, pracovat v souladu s jejím posláním.
 Motivace k práci s danou cílovou skupinou (senioři)
 Komunikační schopnosti, dobrá znalost práce na PC
 ŘP skupiny B (aktivní řidič)

Písemné přihlášky obsahující:
- motivační dopis
- profesní životopis
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, kopie osvědčení
- čestné prohlášení o bezúhonnosti nebo kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení
Zasílejte nejpozději do 25.7.2017 elektronicky na emailovou adresu:
lenka.koncitikova@uhbrod.charita.cz nebo poštou na adresu: Oblastní charita Uherský Brod, Mariánské nám.
13, 688 01 Uherský Brod
Kontaktní osoba: JUDr. Lenka Končitíková, personalista, tel. 735 713 786, 572 632 839
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, popř. nevybrat
žádného uchazeče.

