obec studenec
přijme do pracovniho poměrrr

PEČOVATELKA
Místo vý,konu práce:
platové zařazení:

obec studenec
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Nařízenívlády

č. 341l20l7 Sb,, o

platovýclr poměrech

zaměstnanců ve veřejrrýclr službáclr a správě

Nařízení vlády č. 220Dal0 Sb, o katalogu prací ve veřejných
službách a správě

Charakteristika vykonávané činnosti:
Provádění úkonůpečovatelskéslužby u mobilních a imobilních osob, komplexní péčeo jejich
domácnost. Provádění pečovatelských úkonův péčio dospělé osoby,
Poskytování přímé obslužné péčeo osoby, podporajejich soběstačnosti, nácvikjednóduchých
dennich činnostía poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání osob, manipulace s
přístroji, pomůckami a prádlem, udržováníěistoty a hygieny u osob.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
o dosaženívěku 18 let
. r'idičský průkaz skupiny B

.
o

způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost

Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušebnílhůtou 3 měsíce
platové zaíazeníz
o 4, platovátřída dle přílohy k Nařízení vlády č. 34|l20l7 Sb.

.

osobní ohodnocení

Kvalifikačnípředpoklady:

o

absolvování akreditovaného kvalifikačního kursu výhodou (rnožno absolvovat
nástupu na tuto pozici)

Dalšípožadavky:

.
.
.
o
t
o

samostatnost, pečlivost, výkonnost, zodpovědnost, flexibilita, loajalita
praxe, zkušenosti z oboru výhodou
schopnost samostatné práce a komunikace s lidmi

schopnost rychle si osvojit novou problematiku
slušné vystupování
ochota se dále vzdělávat (školení, kurzy atd.)

i

po

{Jchazeči př,edloži písemnou př,ihlášlcrr rlo výllěru, která musí obsahovat

§to náležitosti:

Výčet clokladů, které zrijemcc připtl.jí k př.ihlrišce:
e sí,ruktltrovaný Životopis, ve kterénr budou uvedeny

.
o
n

úrclaje o dosavadních zanrěstnáníclr,
zrtalostecir a dovedrrosteclr
výpis z evidetrce Rejstř,íkrr trestů ne staršírrež 3 měsíce, rr cizíclr státrríclr přístušrríkiitéž
obdobný doklad osvědčrrjícíbczírhonnost vyclarrý clclmovskýrn státem, pokud takor,ý,
doklad dorrrovský stát nevydává. doložíse bezúhonnost čcstnýrrr prohlášenínr
ověřerrá kopie doklaclů o ne.jvyššírndosaženérn vzdělání
aktuáIrlí korrtaktr-rí telefbrr a e-nlail

Předpokládaný termín nástupu: 0312022

Předpokládanýtermínqýběru: l2l202l
Lhůta pro podání přihlášky: 29.tl,202l, tlo 12.00 hodin
Způsob podání př,ihlášky:

.

o

píscmně, poštott ncbo osobnč (prostřcdnictvím poclatelny) na adlcstt:
Obecní úi,ad Studenec, 512 33, Studenec 364
obálku označte textenr: Nabídka pracovní pozice

Blžšíinformace:

Martina Kuříková, tel.: 60l 504 384
Tomáš Chlek, tel.: 481 595 213,608 622156, e-rrrail: obec@studenec.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nabídku této pracovní pozice.
Ve Stuclenci 25, říjnaž02l.
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