ARMÁDA SPÁSY
DOMOV PŘÍSTAV OSTRAVA – ZUKALOVA
Zukalova 1401/3, 703 00 Ostrava

přijme zaměstnance do pracovního poměru

ZDRAVOTNÍ SESTRA
všeobecná / praktická

Předpokládaný termín nástupu: IHNED, případně dle dohody
Rádi Vám nabídneme:
 smysluplnou práci v křesťanské organizaci, přátelské zázemí
domova
 plný pracovní úvazek 37,5 hod. týdně – POUZE DENNÍ 12ti
hodinové směny (06:00 – 18:00),
 nástupní mzda: všeobecná s. (S2) 37 500,- Kč – 40 500,- Kč +
pohyblivá složka mzdy až 3 000,- Kč + příplatky za směnnost
a svátky
 odpovídající růst mzdy po prvním odpracovaném roce,
 Benefity : možnost dalšího vzdělávání,
: příspěvek na stravování,
: 30 dnů dovolené/rok,
: roční cílová odměna,
: vánoční příspěvek,
: příspěvek na cestovné do zaměstnání (pro
mimoostravské pracovníky),
: příspěvek na penzijní připojištění (po prvním
odpracovaném roce).

Na pracovní pozici vás čeká:
 práce v menším domově o 29
uživatelích se spíše rodinnou
atmosférou,
 poskytování potřebné
ošetřovatelské péče uživatelům
služby na základě indikace lékaře a
podílení se na zkvalitnění jejich
života,
 společná práce na řešení
každodenních úkonů s tím
spojených.

Předpoklady pro výkon pozice:
 odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotní sestry,
 dobrý zdravotní stav, čistý trestní rejstřík, základní znalost práce na PC,
 respekt ke křesťanským zásadám Armády spásy.
Zaujala Vás naše nabídka? Splňujete předpoklady pro danou pozici? Prosím, zašlete nám:
1. strukturovaný životopis,
2. sken dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Požadované dokumenty zasílejte na adresu pristav@armadaspasy.cz nejpozději do 3. 6. 2022.
Vybraní zájemci budou průběžně telefonicky kontaktování a zváni na osobní pohovor.
Bližší informace o pozici získáte na uvedené e-mailové adrese, nebo u vedoucího přímé práce Mgr. Jana Juračky,
737 215 421.
Zasláním životopisu a údajů o své osobě zájemce o práci souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu
výběru nového pracovníka. Poté budou materiály skartovány.
Jsme domov pro osoby bez přístřeší, které potřebují pomoc a péči druhé osoby.
Více informací naleznete na www.armadaspasy.cz.

