Přijme uchazeče na pracovní místo v sociálních
službách - pečovatelka / pečovatel
(PP na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce)
Náplň práce:

Poskytování úkonů pečovatelské služby /zejména pomoc klientům při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně,
pomoc při zajištění chodu domácnosti a pomoc při zajištění stravy/.

Místo výkonu práce:

Dům s pečovatelskou službou, Prostřední Nová Ves 2 a územní obvod
města Lázně Bělohrad.

Platové zařazení:

5 třída (dle platného katalogu prací a NV č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).

Pracovní úvazek:

nerovnoměrné rozvržení pracovní doby /Sociální služby se poskytují od 7 do

19 hodin vč. víkendů mimo svátky./
Nástup:

2. ledna 2019

Požadavky:

Podmínkou výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách je způsobilost
k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná
způsobilost podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v pl. znění.

-

-

Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle § 79 odst. 2 a 3 zákona o sociálních službách
Zdravotní způsobilost zjišťuje, a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává, registrující
poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství - praktický lékař
Odborná způsobilost u pracovníka v sociálních službách je základní vzdělání nebo střední vzdělání
a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu (podmínku absolvování kvalifikačního kurzu lze
splnit do 18 měsíců ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání)
Absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly
podle zvláštního právního předpisu způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání
sociálního pracovníka a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání
stanoveném prováděcím právním předpisem.

Další požadavky a předpoklady:
-

základní orientace v systémech sociálních služeb
osobnostní předpoklady - komunikativní a organizačně schopná osobnost, schopná práce v týmu,
empatie
řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
znalost práce na PC
praxe v oblasti sociálních služeb výhodou

Žádost o přijetí do pracovního poměru, motivační dopis a profesní strukturovaný životopis,
doručte osobně na podatelnu městského úřadu nebo zasílejte na adresu: Město Lázně Bělohrad,
k rukám Ing. Karla Nohejla - tajemníka úřadu, náměstí K.V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad.
Lhůta pro podání žádosti: do 11:30 hodin dne 26.10. 2018 (v této lhůtě musí být žádost doručena).
Bližší informace podá vedoucí odboru sociálních věcí Bc. Lenka Bičišťová, tel.: 605 207 790.

Ing. Karel Nohejl
tajemník MěÚ
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