hledá vhodné uchazeče na pracovní pozici:

„Zdravotní sestra (odbornost č. 913 nebo č. 925)“
Místo výkonu práce:
 Charita Kyjov, Charitní dům pokojného stáří Čeložnice, Čeložnice 133, PSČ 696 51 (pro odb. č. 913)
Zdravotní služba v pobytovém zařízení
 Charita Kyjov, Palackého 194/30, 697 01 Kyjov (pro odbornost č. 925)
Terénní zdravotní služba (Kyjov a spádové obce, vymezené VZP)

Náplň práce:





Činnosti zdravotnického pracovníka s odborností 913 dle vyhlášky č. 55/2011 Sb., §4
Práce s klienty v pobytovém zařízení dle ordinace praktického nebo odborného lékaře
Vyšetření, stanovení ošetřovatelské diagnózy, ošetřovatelského plánu
Edukace pacientů






Činnosti zdravotnického pracovníka s odborností 925 dle vyhlášky č. 55/2011 Sb., §4 a §54
Práce s pacienty chronickými a terminálními v terénu
Vyšetření, stanovení ošetřovatelské diagnózy, ošetřovatelského plánu, převazy ran
Edukace pacientů

Požadujeme:











Odbornou způsobilost dle novely zákona č. 96/2004 Sb., zák. č. 201/2017 Sb.
Vzdělání v oboru všeobecná zdravotní sestra – ÚSO s maturitou, VOŠ zdrav., VŠ obor zdrav.
Trestní bezúhonnost
Dobrý zdravotní stav
Vstřícnost a empatie k pacientům
Schopnost pracovat samostatně
Velmi dobré komunikační schopnosti
Spolehlivost, pečlivost, pružnost
Dobrá znalost práce na PC (MS Office, Word, Excel, …)
u odbornosti č. 925 požadujeme:
 řidičský průkaz sk. B
 minimálně tříletou praxi u lůžka, praxi ve zdravotnictví

Nabízíme:
 Plný pracovní úvazek
 u odbornosti 913 služby v nepřetržitém provozu (střídání 8 a 12 hod. směn včetně víkendů)
 u odbornosti 925 ranní a večerní služby vč. víkendů a svátků
 Platové ohodnocení v závislosti na dosaženém vzdělání a délce praxe, min. od 23 000,-Kč
 25 dní dovolené
 Příspěvek na stravu a další zaměstnanecké benefity (příspěvek na důchodové zabezpečení aj.)

Nástup:
 ihned, popř. podle dohody

Případní zájemci se mohou hlásit o podrobnější informace na níže uvedeném kontaktu:
Charitní dům pokojného stáří Čeložnice
Čeložnice 133, PSČ 696 51
Vedoucí: Zdeněk Hochman
tel.:
518 617 423
mobil:
773 994 991
e-mail:
zdenek.hochman@kyjov.charita.cz

Domácí zdravotní a hospicová služba
Třída Palackého 194 / 30, Kyjov PSČ 697 01
Vedoucí: Blažena Hanáková
tel.:
518 323 766
mobil.:
777 805 001
e-mail:
blazena.hanakova@kyjov.charita.cz

