Centrum pre deti a rodiny
Pri potoku č. 10
909 01 Skalica

________________________________________________________
Voľné pracovné miesto
Pracovná pozícia: zdravotná sestra

Obsadzovaná pracovná pozícia: zdravotná sestra Centra pre deti a rodiny Skalica
Číslo výberového konania: 02/2022
Počet voľných pracovných miest: 1
Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Skalica
Termín nástupu do pracovného pomeru: podľa dohody
Náplň práce: poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a špecializovanej ošetrovateľskej
starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu deťom s ŤZP, vypracovávanie plánov
komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti a ich vyhodnocovanie, sprevádzanie detí a mladých
dospelých na odborné vyšetrenia.
Platové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie zdravotná sestra, vyššie odborné
vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra
Jazykové znalosti: ovládanie úradného jazyka
Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet
Osobnostné vlastnosti a schopnosti: schopnosť plniť úlohy v stanovených termínoch
a v požadovanej kvalite, pracovať v tíme, podieľať sa na riešení problematických situácií,
rešpektovať a dodržiavať dohodnuté postupy a pravidlá, komunikatívnosť, empatia,
zodpovednosť, trpezlivosť, kreativita, odolnosť voči stresu a záťaži, flexibilita, ochota
k sebarozvoju a sústavnému vzdelávaniu.

Podmienkou uzatvorenia pracovného pomeru je aj psychologický posudok o psychickej
spôsobilosti vykonávať pracovnú pozíciu (vykonaný klinickým psychológom) uchádzača
o zamestnanie v zmysle § 22 ods. 1, 2, 3, 4 vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Adresa zariadenia:

Zuzana Šimeková
0918841827
pam.skalica@ded.gov.sk
Centrum pre deti a rodiny Skalica,
Pri potoku 10, 909 01 Skalica

Zoznam požadovaných dokladov:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového
konania
b) fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní
c) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe
d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
e) písomné čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti
f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi
je priebežne.
Žiadosti zasielajte na adresu Centra pre deti a rodiny Skalica, Pri potoku 10, 909 01
Skalica, výhradne poštou.
Vybraní uchádzači budú pozývaní priebežne na osobný pohovor

