Péče o duševní zdraví, z. s.
vypisuje výběrové řízení na pozici:

ZDRAVOTNÍ SESTRA / BRATR
Hledáme kolegyni / kolegu na částečný i plný úvazek
do Centra duševního zdraví Pardubice.
Přijímáme všeobecné a psychiatrické sestry na práci
v jednosměnném provozu.
Nástup od července 2019.
Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení: 12. 5. 2019

Jaká práce Vás čeká?
- Hledáme zdravotní sestry do týmu Centra duševního zdraví v Pardubicích
- Hledáme zdravotníky, kteří mají zájem naučit se nové znalosti a dovednosti pro podporu
zotavení lidí z dlouhodobé duševní nemoci, jako je schizofrenie nebo afektivní poruchy.
- Pracujeme v týmu a s klienty ve vážnějším stavu pracuje více lidí současně.
- Větší část činnosti je individuální práce s klientem, a to ambulantní (v sídle střediska) nebo
terénní formou (podle potřeby klienta: doma, v nemocnici, v zaměstnání, v kavárně
apod.).
- Spolupracujeme s praktickými lékaři, psychiatry, psychology, sociálními pracovníky a s
rodinami klientů

Co požadujeme?
- Vzdělání pro výkon odbornosti 914 (zdravotní sestra pro péči v psychiatrii) ukončené nebo
alespoň započaté a probíhající
- Vzdělání pro výkon odbornosti 911 (všeobecná sestra) nebo 925 (sestra v domácí péči) ukončené
- Způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
- Nejméně jeden rok aktivní praxe ve zdravotnictví, optimálně buď v oboru psychiatrie,
nebo v ošetřovatelské péči ve vlastním sociálním prostředí klienta
- Možnost pracovat alespoň na úvazek 0,5
- Schopnost týmové spolupráce
- Psychickou odolnost a dobré komunikační dovednosti pro práci s lidmi s duševní
chorobou
- Schopnost respektujícího a partnerského přístupu ke klientům
- Bezúhonnost
- Uživatelskou znalost práce s počítačem
- Uvítáme řidičský průkaz skupiny B

Co Vám nabízíme:
- Nástupní mzdu 30 tisíc hrubého s výhledem navýšení cestou osobního hodnocení
- Podporu vzdělávání: kvalitní zaškolení včetně kurzů, které Vás připraví na výkon práce,
plné hrazení akreditovaného vzdělávání a možnost čerpání fondu pracovní doby na
vzdělávání, intenzivní metodické vedení, systém konzultací a externí supervize
- Zajímavou, různorodou a smysluplnou práci
- Zázemí jedinečné organizace s otevřenou a kreativní firemní kulturou
- Služební mobil, PC a notebook
- Práci v jednosměnném provozu, pracovní dobu formou pružného pracovního týdne,
možnost sick days, možnost administrativní práce z domova

Pokud Vás nabídka oslovila, kontaktujte do 12. 5. 2019 Mgr. Kateřinu
Kolínskou: katerina.kolinska@pdz.cz, tel. 777 915 749.

