Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
IČO: 70939730, Sídlo: Šternberk, Komenského 40, 785 01, www.socialnisluzby.cz ; ID: ft9k74v

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
přijme do pracovního poměru zaměstnance na Dohodu o pracovní činnosti a Dohodu o provedení
práce, případně na zkrácený úvazek na výpomoc do středisek organizace

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, PRACOVNÍK ÚKLIDU
Pracovník v sociálních službách
-

Druh práce:

Poskytování přímé obslužné péče osobám v pobytových zařízeních
sociálních služeb nebo v domácnostech.
Poskytování podpory a pomoci klientům při činnostech, které již sami
nezvládnou, podporování schopností a možností klientů způsobem, jenž jim
umožní zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí nebo zachovat stávající
úroveň soběstačnosti. Pomoc a podpora v sociálním začleňování (například
rozvoz obědů, doprovody klientů, pomoc při péči o domácnost klienta,
pomoc při péči o klienta, atd.)

Pracovník úklidu
-

Běžný úklid, zametání, utírání prachu, větrání místností, vynášení odpadků,
čištění nábytku a zařízení, čištění koberců vysavačem, vytírání PVC podlah
a dlaždic, úklid sněhu. Práce s poloautomatickými čistícími stroji

Místo výkonu
práce:

Domov pro seniory Šternberk, Na Valech 14, 785 01 Šternberk
Pečovatelská služba, Komenského 40, 785 01 Šternberk
Ekonomické a provozní středisko, Komenského 40, 785 01 Šternberk

Požadavky:

-

Bezúhonnost
Zdravotní způsobilost
Odborná způsobilost

Další
požadavky:

-

Pozitivní vztah k seniorům a osobám se zdravotním postižením
Silná motivace pro práci s klienty, schopnost empatie
Fyzická zdatnost, odolnost proti stresové zátěži
Aktivní řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou
Předpokládaný nástup dle dohody

-

Pracovník v sociálních službách: 158 Kč / hodina
Pracovník úklidu 96 – 119 Kč/ hodina
Možnost kratšího pracovního úvazku, mimořádné odměny
Smysluplné zaměstnání, vhodné také jako přivýdělek pro studenty
(celoroční brigáda), pro rodiče na rodičovské dovolené či aktivní
seniorky a seniory v penzi

Nabízíme:

Přihlášky
obsahující:

Žádost o přijetí do zaměstnání zasílejte na adresu: Sociální služby Šternberk,
příspěvková organizace, Komenského 388/40, Šternberk nebo e-mailem na
socialnisluzby@socialnisluzby.cz

Termíny osobních pohovorů budou sjednány individuálně s každým uchazečem o zaměstnání.
Bližší informace:

Mgr. Hana Dvorská, MBA, ředitelka organizace, Tel.:585 013 672.

