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

přijme na pracovní pozici

Všeobecná ZDRAVOTNÍ SESTRA 

PRO DOMOV PŘÍSTAV PRAHA

Základní popis práce: 

- Ošetřovatelská péče v domově se zvláštním režimem pro muže a ženy od 27 let věku, kteří 
potřebují dopomoc v péči o vlastní osobu. 

- Péče o pacienta na základě indikace lékaře, který dochází do služby 1x za týden

- Zajištění ošetřovatelské péče -> zhodnocení zdravotního stavu (zahájení léčebného procesu, 
přivolání RZS, doporučení specialistů apod.), komunikace s dalšími zdravotními subjekty 
(nemocnice, praktičtí a odborní lékaři, aj.), příprava a podávání léků, měření tlaku, převazy 
apod., administrativa spojená s výkonem povolání

- Týmová spolupráce se sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách na řešení 
potíží spojených se sníženou soběstačností uživatelů. Spolupráce na sestavení plánu péče 
uživatele v rámci služby.

Nabízíme: 

- práci na hlavní pracovní poměr nebo DPP – (ranní, odpolední, celodenní, + víkendy a 
svátky)

- pravidelné supervize (1x/měsíc) a další vzdělávání

- dodatková dovolená (225hod./rok – 6 týdnů)

- stravenky, příspěvek na penzijní připojištění (po prvním odpracovaném roce)

- nástupní mzda: 42 000 Kč (+ příplatky za víkendy a svátky) + osobní ohodnocení po 
zkušební době

- finanční odměna pro DPP 200Kč/hod

- náborový příspěvek 30 000 Kč (neplatí pro DPP)

Požadujeme: 

- odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotní sestry

- čistý trestní rejstřík

- schopnost pracovat samostatně i v týmu

- aktivní a zodpovědný přístup k práci

- znalost práce na PC

- respektování křesťanských zásad Armády spásy

Místo výkonu práce: 

Armáda spásy v České republice, z. s., Domov Přístav Praha, Sněženková 2973, 106 00 Praha 10



Předpokládaný termín nástupu: dohodou

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis elektronicky na adresu 
petra.drvotova@armadaspasy.cz nebo písemně na adresu: Domov Přístav, Sněženková 2973/8, 
Praha 10, 106 00

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


