Výběrové řízení na pozici pečující osoba do Dětské skupiny
Zahradníkova
Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

pečující osoba do Dětské skupiny Zahradníkova
V rámci projektu Dětská skupina Zahradníkova registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002132
Požadavky:



ukončené SŠ vzdělání s jednou z následujících kvalifikací:

o

vzdělání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky,
zdravotně-sociálního pracovníka nebo zdravotnického záchranáře,

o

vzdělání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách,

o

vzdělání učitele mateřské školy nebo učitele prvního stupně základní školy,

o

vzdělání vychovatele,

o

profesně kvalifikované chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky,



výborná znalost českého jazyka slovem i písmem,



uživatelská znalost práce na PC (MS Office),



organizační a komunikační schopnosti, kreativita, svědomitost, spolehlivost, důslednost, pečlivost,



vítány zkušenosti s péčí a výchovou dětí ve věku od 1 roku do 4 let,



trestní bezúhonnost.

Hlavní náplň činnosti:



zodpovědnost za péči a výchovu dětí v zařízení Dětské skupiny Zahradníkova směřující k rozvoji
osobnosti dětí,



zajištění dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů, případně poskytnutí první pomoci,
vedení dětí k hygienickým návykům a zdravému životnímu stylu, dohled na stravování dětí a
dodržování pitného režimu,



zajištění udržování vhodných provozních podmínek zařízení, administrativy spojené s vedením
zařízení, komunikace s rodiči,



průběžné hodnocení činnosti a fungování zařízení s případným návrhem změn.

Nabízíme:



zajímavou a samostatnou práci v oboru péče o děti, zaměstnanecké benefity, pracoviště v centru
Brna

Nástup od 1. 1. 2017. Plný pracovní úvazek. Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu trvání projektu).
Platové podmínky podle zákona č. 262/2006. Místo výkonu práce Brno.

Bližší informace o druhu práce podá: Ivana Plachá, hlavní sestra, telefon 541552364
Motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem, kopií dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání a výpisem z trestního rejstříku doručte do 30. září 2016 (včetně) na adresu:

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, sekretariát, Zahradníkova 2/8, 611
41 Brno
Nedoložení formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

