Organizace

Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
Přijme do pracovního poměru 1 zaměstnance na místo

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
V PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ
Místo výkonu práce:
Datum nástupu:
Druh práce:

Pečovatelská služba, Komenského 388/40, Šternberk, 785 01.
duben 2020
Dle § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tj.:

Provádění pečovatelské činnosti v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s
přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost,
zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka,
poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci.
Požadavky pro výkon funkce pracovníka v sociálních službách (PSS) – v pečovatelské službě:
 Bezúhonnost, Zdravotní způsobilost
 Odborná způsobilost - Minimálně střední odborné vzdělání, kurz opravňující k výkonu funkce
pracovníka v sociálních službách výhodou
 Aktivní ŘP skupiny „B“ podmínkou
Další požadavky
 Znalost zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a souvisejících právních předpisů
 Pozitivní vztah k seniorům a zdravotně postiženým
 Silná motivace pro práci s klienty, samostatnost a aktivita, flexibilita
 Empatie – schopnost vcítit se do prožívání a myšlení uživatelů
 Fyzická zdatnost, odolnost proti stresové zátěži
Nabízíme:
 Nástupní plat ve výši 24.420 Kč, osobní příplatek po zapracování
 Motivační odměny, příspěvek na obědy, příspěvek na dovolenou, dovolená 5 týdnů, možnost
čerpání zdravotního volna minimálně 3 dny/rok, možnost čerpání neplaceného volna
 Smysluplné a perspektivní zaměstnání
Přihlášky obsahující:
 Motivační dopis, Strukturovaný životopis, Žádost o přijetí do zaměstnání
 Doklad o požadované odborné způsobilosti a nejvyšší dosažené kvalifikaci
 Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, popřípadě čestné prohlášení
doručte do 21. 2. 2020 na adresu: Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace,
Komenského 388/40, Šternberk.
Poznámky:
 Formulář „Žádost o přijetí do zaměstnání“ lze vyzvednout v organizaci Sociální služby
Šternberk, p.o., Komenského 388/40, případně stáhnout z webových stránek
www.socialnisluzby.cz v sekci Zaměstnání.
 Vybraní uchazeči budou písemně vyzváni k ústnímu, případně krátkému písemnému
pohovoru, který proběhne v úterý 25. února 2020 v sídle organizace.
Bližší informace podá:
Zdena Frolová, DiS., vedoucí terénních služeb, telefon: 585 00 706, mobil: 777 781 437, email:
frolova@socialnisluzby.cz
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