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Charita Konice vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Vrchní sestra v Domě pokojného stáří v Bohuslavicích
Charita Konice vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vrchní sestry v Domě pokojného stáří
v Bohuslavicích. Jedná se o zajištění provozu a péče o uživatele Domu pokojného stáří
Bohuslavice - domov pro seniory. Náplň práce spočívá zejména v provádění zdravotních
úkonů hrazených zdravotními pojišťovnami. K hlavním činnostem, za které vrchní sestra
odpovídá je vedení svých podřízených zdravotních sester, plánování služeb, vykazování a
provádění vyúčtování na zdravotní pojišťovny. Ve spolupráci s ostatními zdravotními
sestrami a s lékařem, zajišťujete odbornou zdravotní péči uživatelům domova. Účelem péče je
zajištění biologických, psychických a sociálních potřeb, zachování nebo navrácení
soběstačnosti. Součástí je i péče o nevyléčitelně nemocné.
Požadujeme: dle zákona č. 96/2004 Sb. -Vzdělání: střední nebo VŠ - zdravotní obor zdravotní -všeobecná sestra, další specializace v oblasti zdravotnictví výhodou /úředně
ověřené potvrzení o vzdělání/, trestní bezúhonnost /originál aktuálně úředně potvrzeného
osvědčení /. -organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, samostatnost, zodpovědnost,
spolehlivost, empatii, přátelský přístup ke starým a nemocným lidem, odborná praxe u lůžka
nejméně 3 roky, řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič, perfektní ovládání práce na PC
/vedení a kontrola zdravotnické dokumentace, komunikace se zdravotními pojišťovnami.
Výhodou zkušenosti s vedením pracovníků.
Nabízíme: smysluplnou, ale odpovědnou práci, zázemí stabilní církevní neziskové organizace,
podporu dalšího vzdělávání a rozvoje včetně supervizí, osobnostní růst, pracovní poměr na
1,00 úvazku na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení, zaměstnanecké výhody (5
týdnů dovolené, příspěvek na stravné). Mzda bez příplatků nejméně od 29 000,- Kč
(s možností navýšení po uplynutí zkušební doby), příplatky za sobotu, neděli, svátky.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte vedoucí Domu pokojného stáří:
Mgr. Pavlína Pašová – tel: 582 383 505, 739 524 365
emailem: pavlina.pasova@konice.charita.cz
Do výběrového řízení se můžete přihlásit zasláním životopisu emailem nebo poštou do 31. 10.
2021, poté budete kontaktováni s pozvánkou na výběrové řízení.
Předem děkujeme za Vaše přihlášky do výběrového řízení.
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