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Pečovatelí-ka středisko Těšetice
Jedná se o práci na záskok v terénní Pečovatelské sluŽbě Charity olomouc v domácnostech klientů v oblasti
střediska Těšetice. Hlavní náplní práce je vykonávání pečovatelských úkonů přÍmo v domácnostech klientů -
jedná se zejména o pomoc klientům v péči o vlastní osobu, pomoc s úklidem a údrŽbou domácnosti, provádění

nákupů, doprovod klienta atd. a vedení dokumentace poskytované péče jednotlivých klientů. Vhodné pro

uchazeče z bezprostředního okolí TěŠetic. SluŽby u klientů pečovatelské sluŽby organizace jsou pracovníky

zajišťovány 365 dnů V roce, včetně odpoledních a víkendových sluŽeb. RozvrŽení pracovní doby u této pracovní
pozice po vzájemné domluvě flexibilně dle potřeb organizace - zejména odpolední sluŽby, sluŽby o víkendech, i v
pracovní dny. K výkonu práce je nezbytný řidičský průkaz sk. B, dále zdravotní způsobilost, trestní bezÚhonnost a
osvědčení o absolvování akreditovaného 1SOhodinového kurzu pro pracovníky v sociálních sluŽbách.

poŽadujeme

. vzděláníSŠ nebo SoU

. absolvovaný akreditovaný 150hodinový kurz pro pracovníky v sociálních sluŽbách

. trestní bezúhonnost

. řidičský průkaz sk. ,,B", aktivní řidič

. zdravotní stav odpovídající náročnosti profese

. praxe na obdobné pracovní pozici výhodou

. komunikativní schopnosti' samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilitu, schopnost týmové
spolupráce a odpovídající pracovní nasazení
. základní znalost práce na Pc (MS Windows, MS Word' Excel)
. psychickou odolnost, odolnost vůči stresovým situacím
. pracovní ochotu, trpělivost, empatii a vztah ke staým a nemocným občanům

nabízíme

. zázemí stabilní církevní neziskové organizace

. práci v příjemném kolektivu ::

. podporu dalšího vzdělávání a rozvoje, podmínky pro osobnostní růst

. práci na dohodu o provedení práce (do 300 odpracovaných hodin za rok), případně na dohodu o pracovní
činnosti
. nástup co nejdříve nebo dle dohody

Mzdové podmínky: 70,-Kč/hod.

Žádosta se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte e-mailem na
adresu:iqor-skrinia[@elomouc.chadta.cz nebo poštou na adresu: Charita olomouc, Wurmova 5,771 1'l olomouc.
Do předmětu e-mailu nebo na obálku je nutné napsat,,výběrové řizeni a název pracovní pozice".
Uzávěrka pro přijetíŽádostía posouzenípřijatých Žádostíbude'l0.ledna2014'
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