Domov pro seniory Severní Terasa
příspěvková organizace
V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem
telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089
IČ:44555326
DIČ: CZ44555326
e-mail: ddst@ddst.cz
www.ddst.cz

Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ POZICI
VEDOUCÍ ÚSEKU PATER
Hlavní pracovní náplň:
- Organizační zajištění pečovatelské a aktivizační činnosti dvou pater organizace –
poskytované sociální služby „domov pro seniory“ a „domov se zvláštním režimem“.
- Plánování směn a dovolených podřízeným zaměstnancům (pracovníci v sociálních službách,
aktivizační pracovníci, pradleny).
- Koordinace denního programu, pečovatelských úkonů a zájmových a aktivizačních činností
pro klienty dvou pater, příp. pro všechny klienty.
- Zodpovědnost za naplňování standardů kvality péče.
- Kontrola zpracování a naplňování individuálních plánů péče a osobních cílů klientů dvou
pater.
- Spolupráce s vedoucím zdravotního úseku při zajištění úklidu a desinfekce dvou pater.
Kvalifikační předpoklady:
- Minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou.
- Praxe při vedení zaměstnanců výhodou.
- Praxe v sociálních službách v přímé péči výhodou.
- Bezúhonnost (za bezúhonnou se pro účely tohoto výběrového řízení považuje osoba, která
nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin, ani trestný čin spáchaný z nedbalosti v
souvislosti s vykonáváním činností při poskytování sociálních nebo zdravotních služeb nebo
činností s nimi srovnatelných, anebo osoba, jejíž odsouzení pro tyto trestné činy bylo
zahlazeno nebo se na ni z jiných důvodů hledí, jako by nebyla odsouzena).
Osobnostní předpoklady:
-

Organizační a komunikační schopnosti.

-

Schopnost týmové práce.

-

Empatie.

Nabízíme:
-

9. platová třída dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platový stupeň dle odpracovaných let.

-

Příplatek za vedení, po zapracování osobní příplatek, čerpání příspěvků z FKSP.

-

Služební mobilní telefon.

Přihláška do výběrového řízení:
-

Uchazeč je povinen doručit přihlášku do výběrového řízení ve formě svého životopisu
(nejlépe EUROPASS), s uvedením údajů o svých dosavadních zaměstnáních a odborných
dovednostech a znalostech a s uvedeným kontaktním e-mailem pro komunikaci a zaslání
informace o výsledku výběrového řízení, společně s níže uvedenými přílohami v zalepené
obálce s napsaným názvem a adresou Domova pro seniory Severní Terasa, p.o. a s nápisem
„NEOTVÍRAT - Výběrové řízení vedoucí úseku pater“ osobně do sídla organizace do
kanceláře hospodářky (paní Lenka Tesařová) nebo poštou na adresu sídla organizace
nejpozději do 24.3.2020 do 12.00 hod. Na přihlášky dodané po tomto termínu nebude brán
zřetel.

-

Přílohy přihlášky:
➢ Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
➢ Originál nebo ověřená kopie Výpisu z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.

-

Nedoloží-li uchazeč požadované doklady, bude z výběrového řízení vyřazen.

Průběh výběrového řízení:
-

Výběrové řízení bude probíhat jako dvoukolové.

-

V prvním kole výběrová komise po otevření obálek zkontroluje doložené doklady uchazečů
a vyřadí uchazeče, kteří nebudou splňovat kvalifikační předpoklady nebo nedoložili všechny
požadované doklady.

-

Uchazeči, kteří postoupí do 2. kola, budou dne 24.3.2020 informováni formou e-mailové
zprávy zaslané na e-mailovou adresu, kterou uvedli v životopise. Zároveň jim bude sdělen
termín, kdy se mají dostavit do Domova pro seniory Severní Terasa, p.o. k osobnímu
pohovoru.

-

O výsledku 2. kola bude každý uchazeč, který se tohoto kola zúčastnil, informován formou
e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu, kterou uchazeč uvedl ve svém životopise.

Vznik pracovního poměru:
-

Pracovní poměr vznikne jmenováním vybraného uchazeče k 1.4.2020 nebo k datu dle
dohody s vybraným uchazečem, nejdéle však k 1.6.2020, se zkušební dobou 6 měsíců.

Závěrečné ustanovení:
-

Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. si vyhrazuje právo bez udání důvodu výběrové
řízení v kterékoliv fázi zrušit. O zrušení výběrového řízení bude každý uchazeč, který podal
přihlášku do tohoto výběrového řízení, informován formou e-mailové zprávy zaslané na emailovou adresu, kterou uchazeč uvedl ve svém životopise.

V Ústí nad Labem dne 04.03.2020
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