
Armáda spásy v České republice, z.s.
Centrum sociálních služeb B. Bureše

přijme na pracovní pozici

ZDRAVOTNÍ SESTRA
všeobecná/praktická

PRO ORDINACI PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE

Základní popis práce: 

- Zajištění chodu Ordinace pro lidi bez přístřeší 

- Zajištění ošetřovatelské péče na základě indikace lékaře

- Poskytování potřebné ošetřovatelské péče mužům a ženám, kteří se ocitli v tíživé životní 
situaci spojené se ztrátou bydlení

- Společná práce na řešení potíží spojených se sníženou soběstačností a životem na ulici

- Týmová spolupráce s ostatními sestrami a lékaři

Požadujeme: 

- odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotní sestry

- čistý trestní rejstřík

- ochotu dále se vzdělávat a rozvíjet službu 

- zájem o péči o lidi bez domova a lidi se závislostí na návykových látkách

- schopnost empatie, vstřícného a citlivého přístupu k uživatelům

- schopnost pracovat v týmu i samostatně

- komunikativnost 

- aktivní a zodpovědný přístup k práci

- znalost práce na PC

- psychická odolnost a odolnost vůči stresu

- respektování křesťanských zásad Armády spásy

Nabízíme: 

- práci na HPP v mezinárodní křesťanské organizaci, možnost práce na částečný úvazek

- pravidelné supervize (1x/měsíc) a další vzdělávání (min. 24h/rok)

- 30 dní dovolené

- Finanční osobní ohodnocení, stravenky, multisport karta, příspěvek na dovolenou

- příspěvek na cestovné do zaměstnání (pro mimopražské) a příspěvek na penzijní připojištění
(po prvním odpracovaném roce)

- prostor pro realizaci vlastních nápadů v rámci chodu ordinace

- nástupní mzda: 35 400 Kč s možností dalšího růstu



Místo výkonu práce: 

Armáda spásy v České republice, z. s., Centrum sociálních služeb B. Bureše, Tusarova 60, 170 00 
Praha 7

Předpokládaný termín nástupu: dohodou

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis

elektronicky na adresu andrea.pekarkova@armadaspasy.cz nebo písemně na adresu: Centrum 
sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 60, Praha 7.

(Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu
výběru nového pracovníka. Poté budou materiály skartovány.)


