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Nabídka práce č. 5/2019 
Hledáme zaměstnance do pracovního týmu přímé péče – přímá obslužná péče 
v sociální pobytové službě domov pro seniory na celý úvazek.  
 

Jedná se o profesi  Pracovník/ce v sociálních službách  

 
Mzdové zařazení:  

 hrubá mzda od 19 500,- Kč do 20 500,- Kč 
 osobní ohodnocení po uplynutí zkušební doby. 

Benefity:  
 další odborné vzdělávání, 
 příspěvek na stravování, 
 5 týdnů dovolené. 

Počet úvazků: 1,0 
Pracovní poměr: 

 na dobu určitou – od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020, s možností prodloužení na 
dobu neurčitou 

 zkušební doba 3 měsíce, 
 dvousměnný provoz Po-Ne: denní směna 7:00-18:30, noční směna 18:30-7:00 

 
Místo výkonu práce: 
Domov pro seniory – domov sv. Zdislavy, Rooseveltova 41, 746 01 Opava 
 
Náplň práce: 
Hlavní náplní práce je provádění komplexní obslužné práce o klienty pobytového 

zařízení. Poskytovat pomoc při osobní hygieně, při oblékání, podpora při stravování, 

doprovázení klienta k vyšetření, ošetření, na vycházky, manipulace s prádlem klientů. 

Provádí stlaní, převlékání a dezinfekci lůžek a matrací. Spolupracuje při zajišťování 

kulturních a společenských akcí. Spoluvytváří podmínky pro důstojné dožití klientů.  

Součástí náplně práce je také role klíčového pracovníka, tj. zpracovávání 

individuálních plánů a plnění plánů péče, vedení individuálních záznamů o průběhu 

sociální služby. 

Kvalifikační a další požadavky: 
 minimálně základní vzdělání a absolvovaný akreditovaný kvalifikační kurz 

pracovníka v sociálních službách v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (popř. ochota k absolvování kurzu po nástupu)  

 zdravotní průkaz, 
 uživatelská znalost práce na PC výhodou, 
 zdravotní způsobilost, 
 občanská a trestní bezúhonnost, 
 řidičský průkaz „B“ výhodou. 

 
Osobnostní předpoklady: 

 úcta a respekt k lidem seniorského věku, 
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 schopnost pracovat v týmu a aktivní spolupráce s pracovníky v sociálních 
službách, 

 dodržování etických norem. 
 
Uchazeč zašle: 

 profesní životopis a motivační dopis, 
 kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (stačí předložit u osobního 

pohovoru), 
 
Způsob a místo podání: 

 elektronicky – email: seniori.svzdislava@seznam.cz, 
 nebo osobně na adrese: Domov pro seniory-domov sv. Zdislavy, 

Rooseveltova 41, 746 01 Opava 
 poštou na uvedenou adresu 
 

 
 
V případě potřeby dalších informací kontaktujte vedoucí domova Mgr. Danielu 
Horákovou, 730 575 975.  
 

 

 

 

 

 

 


