Domov pri kríži, Pri kríži 26, 841 02 Bratislava
vyhlasuje
podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone vo verejnom záujme
v znení
neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovného miesta

vedúci/a ošetrovateľsko - opatrovateľského oddelenia
Funkcia: vedúci/a ošetrovateľsko – opatrovateľského oddelenia
Miesto práce: Domov pri kríži, Pri kríži 26, Bratislava
Náplň práce:
• koordinuje a riadi ošetrovateľsko-opatrovateľské oddelenie,
• pripravuje podklady do plánu činnosti ošetrovateľsko – opatrovateľského
oddelenia,
• zostavuje a zabezpečuje pracovné programy a mesačne rozpisuje služby,
• participuje pri tvorbe plánu a postupov riešenia krízových situácii v súvislosti
s rizikom výskytu ochorenia COVID – 19 v zariadení sociálnych služieb,
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie I. a II . stupňa v odbore ošetrovateľstvo,
• prax v zdravotníckom zriadení, resp. v zariadení sociálnych služieb min. 5
rokov,
Iné kritéria a požiadavky:
• skúsenosti s riadením kolektívu,
• samostatne pracujúci a schopný rozhodovať sa a niesť zodpovednosť,
• dobré metodické a praktické skúsenosti,
• práca s PC,
Platové podmienky: od 1800 € , polročné odmeny, odmena z kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa
Zamestnanecké výhody, benefity:
• dovolenka nad rámec ZP + 5 dní,
• príspevok zamestnávateľa do III. piliera,
• rekreačné poukazy,
• pracovná doba:
po
07:00 – 15:00
ut
07:00 – 15:00
str
07:00 – 17:00
štv
07:00 – 15:00
pia
07:00 – 13:00

Termín nástupu: 01.09.2022
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• doklad o vysokoškolskom vzdelaní,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej
odbornej praxe,
• motivačný list,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi
v zalepenej
obálke
s označením
„VÝBEROVÉ
KONANIE
–
VEDÚCI/A/
OŠETROVATEĽSKO - OPATROVATEĽSKÉHO ODDELENIA“ najneskôr do
15.07.2022 na adresu: Domov pri kríži, Pri kríži 26, 841 02 Bratislava.
Ďalšie informácie: na tel.č. 02/60297917 Ing. Jana Lazarová – referent personálnej
a mzdovej agendy.
e-mail: jana.lazarova@domovprikrizi.sk
Termín: 17.8.2022
Miesto výberového konania:

Domov pri kríži, Pri kríži 26, 841 02 Bratislava

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí
nespĺňajú podmienky výberového konania.

