Pečovatelka / osobní asistentka
Přijmeme pracovníka v sociálních službách pro provoz pečovatelské služby v seniorském domě. Jedná se o zařízení
komorního typu v příjemném prostředí a kolektivu na okraji Prahy.
Požadujeme:
- základní či středoškolské vzdělání, výhodou (ne nutnost) je kvalifikace či praxe pracovníka v sociálních službách
nebo zdravotnické vzdělání
- pozitivní přístup k práci se seniory
- ochotu pracovat v komorním kolektivu
- ochotu pozitivně působit na klienty a podporovat jejich soběstačnost
- aktivizace klientů, akce, výlety a společenské akce
- aktivní a kreativní přístup k práci
- odpovědnost za svou práci, svědomitost, spolehlivost, pečlivost
- ochota zvyšovat svou odbornost a vzdělání (školení, přednášky apod.)
Pracovní náplň:
- tvorba individuálního plánu služeb pro klienty
- doprovod k lékařům a na jednotlivá vyšetření
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při roznášce a podávání stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- běžný úklid, praní, a drobné opravy ložního prádla osobního prádla a ošacení, popř. žehlení
- sociálně terapeutické činnosti
- aktivizační programy a aktivity pro klienty
- organizace a účast na společných akcích (výlety, přednášky, koncerty apod.)
- výchovné a vzdělávací a aktivizační činnosti pro klienty
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- zajištění a zprostředkování služeb: pedikúra, manikúra, kadeřník
Nabízíme:
- práce na ČPP nebo HPP
- práci v malém kolektivu,
- flexibilitu v pracovní době
- smysluplnou práci v příjemném prostředí seniorského domu
- možnost osobního rozvoje (školení, vzdělávání, praxe atd.)
Váš strukturovaný životopis zašlete na e-mail:

kancelar@pecovatelskasluzba.com

Bez zaslání životopisu nemůžete být zařazení mezi uchazeče.
Odesláním životopisu souhlasíte, aby SD Engineering s.r.o., Ukrajinská 10, Praha 10, 101 00 , zpracovávala Vámi
poskytnutá data obsažená v životopise pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení. SD
Engineering s.r.o. prohlašuje, že osobní údaje obsažené v životopise použije pouze k uskutečnění výběrového řízení
a nebude tyto údaje předávat třetím osobám bez předešlého souhlasu uchazeče.
Poučení:
Ochrana Vašich osobních údajů je dána § 21 zákona č.101/200 Sb.
Kontaktní osoba Ing. Iva Riegertová tel. 731 126 095
Slivenecká č.p.21
252 25 Ořech
Praha-západ

