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Oznámení o nabídce volného místa 
na pozici pracovník v sociálních službách, pečovatelské služby 

 

Náplň práce : 

- pečovatelská činnost - poskytování úkonů seniorům, pomoc při hygieně, vedení záznamů o průběhu 
služby 

Předpoklady: 

- státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR), věk minimálně 18 let, 
způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost  

- odborná způsobilost dle § 116, odst. 5, zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění, o sociálních službách 

Požadavky: 

- vzdělání střední popř. základní s kurzem pro pracovníky v sociálních službách 
- řidičský průkaz skupiny B (být aktivním řidičem) 
- práce s PC – základní znalost 
- očkování na Hepatitidu typu B - výhodou 
- dobrý zdravotní stav 

Osobnostní předpoklady:  

- organizační schopnosti 
- trpělivost, spolehlivost, empatie 
- ochota dalšího vzdělávání a rozvoje 
- komunikativnost, zodpovědnost, umět se rozhodnout, nést riziko 
- schopnost pracovat v nouzových a krizových situacích 

Nutné zaslat na adresu mazakova.eva@pontis.cz  

- žádost o práci na pozici pečovatelka 

- strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 
Později k případnému nástupu je nutné doložit: 

- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) 

- 2x ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně dokladů o absolvování akreditovaného 
kurzu dle § 116, odst. 5, zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, o sociálních službách) 

- potvrzení o očkování 
Hlavní zaměření činnosti: 

- pracovník v sociálních službách, pečovatelské služby v Šumperku  
 
Jedná se o hlavní pracovní poměr na plný úvazek, provoz po – pá, občas so i ne. Nástup dle dohody. Mzdové 
zařazení dle vnitřní mzdové směrnice (3. mzdová třída), dle praxe v rozpětí 16 000,- Kč až 21 000,- Kč + zákonné 
příplatky. 
Zájemci o práci, kteří odevzdají – motivační dopis, strukturovaný životopis (důležité uvést telefonní kontakt) a 
budou splňovat naše požadavky, budou telefonicky pozváni k ústnímu pohovoru. 
 
Informace k pozici pracovník v sociálních službách podá vedoucí oddělení pečovatelské služby Miroslava 
Chlubnová DiS. – tel.: 583 211 766 mob: 773 907 123, e-mail: chlubnova.miroslava@pontis.cz . 
Další informace podá personalistka Eva Mazáková, tel.583211766, e-mail: mazakova.eva@pontis.cz. 
 
 
V Šumperku dne 17.4.2019 
        Mgr. Miroslav Adámek  
        ředitel společnosti  
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