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   Nabídka volného pracovního místa 
 
Pracovní pozice: všeobecná sestra 
 
Místo výkonu práce: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, Benešov u 
Semil 180, 512 06 
 
Charakteristika vykonávané činnosti: poskytování základní a specializované ošetřovatelské 
péče v rámci ošetřovatelského plánu 
 
Zákonné předpoklady:  

 státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR 
trvalý pobyt dle § 65 a násl. Zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky v platném znění  

 dosažení věku 18 let 
 způsobilost k právním úkonům 
 trestní bezúhonnost 
 ovládání českého jazyka 

 
Kvalifikační předpoklady:  

 odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra ( zákon č. 96/2004 Sb., o 
uznávání způsobilosti ZP) 

 vyšší odborné vzdělání, střední vzdělání s maturitou 
 

Jiné požadavky:  
 samostatnost a odpovědnost 
 organizační schopnosti 
 řidičský průkaz skupiny B výhodou 
 komunikační schopnosti a schopnost empatie 
 flexibilita 
 znalost práce na počítači 
 praxe v oboru minimálně 5 let 
  

Pracovní poměr:  
na dobu určitou s možností dalšího prodloužení v souladu se zákoníkem práce, případně i 
úvazek zkrácený či na DPP 
 
Platové zařazení: 
dle platných právních předpisů- Zákon č.262/2006 Sb., - Zákoník práce, a nařízení vlády č. 
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném 
znění- 10. platová třída 
 
Předpokládaný termín nástupu:  ihned 
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Uchazeči předloží: 
strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o 
odborných znalostech a dovednostech + motivační dopis 
 
Životopisy s motivačním dopisem zasílejte: 
Písemně poštou, osobně nebo e-mailem na adresu:  
Služby sociální péče TEREZA, PO, Bc. Marie Vojtíšková, Benešov u Semil 180, 512 06 
Email_ reditel@domovtereza.cz, tel. 724 148 790 
 


