Centrum sociálních služeb Praha obsazuje pozici
Vrchní sestra/bratr do Azylového domu s ošetřovatelskou službou

Jsme specifická služba azylového domu, která zajišťuje podporu lidem bez domova v době
jejich nemoci a doléčování. Zajišťujeme základní ošetřovatelskou péči v úzké spolupráci s
lékařem, týmem sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Hledáme
motivovaného člověka, který se nebojí koordinovat tým zdravotních sester, zajišťovat úzkou
komunikaci s lékařem, kontrolovat dokumentaci a aktivně se podílet na rozvoji služby.
Zároveň požadujeme schopnost odpovědnosti za rozhodnutí při řešení akutních problémů
klientů.
Jsme místo, které má svou stálou pozici v síti sociálních služeb a podpory obyvatel města
Prahy a budeme rádi, když i vy nám ho budete pomáhat dál tvořit a zlepšovat.
Koho hledáme?
SŠ s maturitou a vyšší – vzdělání potřebné pro práci zdravotní sestry bez odborného
dohledu, zkušenost s řízením týmu
Výhodou je:
•
•
•
•
•

praxe na obdobné pozici
důslednost ve vedení dokumentace
zkušenost v komunikaci se zdravotnickým zařízením
asertivní komunikace, aktivní přístup a samostatnost
férové jednání a podpora týmové práce

Nabízíme:
•
•
•
•
•

supervize a možnost dalšího vzdělávání, podpora dalšího vzdělávání při delší
spolupráci
práci v jednosměnném provozu pondělí–pátek
5 týdnů dovolené, stravenky, sick days, mobilní telefon, benefity
nadstandardní finanční ohodnocení
pracovní smlouva na dobu určitou min. 2 roky s dalším prodloužením

Místo výkonu práce: Praha 9, černý Most, úvazek 1,0
Nástup: dohodou
Co dál?
Napište nám o sobě a vaší motivaci zapojit se do našeho týmu pár řádků. Přidejte zmínky o
vašich názorech při práci s lidmi bez domova a vašich zkušenostech, které byste rádi
uplatnili v rámci sociální služby. Své životopisy s motivačním dopisem zasílejte do 30. 11.
2021 na dana.kollarova@csspraha.cz. Uchazeči, kteří nesplní dané požadavky, nebudou
zařazeni do výběrového řízení. CSSP si vyhrazuje možnost nepřijmout na danou pracovní
pozici žádného z uchazečů. Zasláním svých osobních materiálů uchazeči souhlasí s
uchováním těchto materiálů po dobu výběrového řízení. Následně budou skartovány.

