
Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace 

U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo 

IČ: 45671770 

 

 

Ředitelka Centra sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace, vypisuje výběrové řízení 

na pozici 

 

staniční sestra 
 

Druh práce:         staniční sestra  

                                   
Místo výkonu práce:       Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, 

    U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo 

 

Pracovní poměr na dobu: určitou s předpokladem na dobu neurčitou 

 

Předpoklad nástupu:           ihned   

 

 

Popis pracovní pozice: 

- Plánuje a provádí ošetřovatelskou péči formou ošetřovatelského procesu bez odborného 

dohledu. 

- Sleduje, hodnotí fyziologické funkce a projevy klientů sociálních služeb a vede 

příslušnou dokumentaci v elektronické podobě. 

- Sestavuje s vrchní sestrou měsíční rozpis služeb podřízených pracovníků. 

- Vede tým podřízených pracovníků. 

- Práce v jednosměnném provozu. 

 

Základní předpoklady: 

- Státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR 

- Věk min. 18 let 

- Způsobilost k právním úkonům 

- Trestní bezúhonnost, svéprávnost 

- Ovládání jednacího jazyka 

- Zdravotní způsobilost. 

 

Kvalifikační a osobní předpoklady: 

- Minimálně středoškolské vzdělání podle zákona č.96/2004 Sb. v platném znění, o 

podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 

některých souvisejících zákonů nebo bakalářské studium v oboru ošetřovatelství. 

- Specializace v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví nebo geriatrie. 

- Znalost zákonů a předpisů souvisejících s problematikou sociálních služeb a 

zdravotnictví. 

- Schopnost vedení a motivace kolektivu. 

- Komunikační a organizační dovednosti, vstřícnost, zodpovědnost. 

- Znalost práce na PC. 

- Výhodou znalost práce v programu Cygnus 1 a Cygnus 2 

 



 

 

Platové podmínky:  

- Se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017 o platových poměrech 

zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, v platném znění, 

platová třída 10 + příplatek za vedení. 

 

 

Požadované doklady k žádosti o práci: 

- Strukturovaný životopis s telefonním nebo emailovým kontaktem 

- Kopie nejvyššího dosaženého vzdělání 

- Dosavadní praxe – v jakém zařízení  

 

 

 

 Žádost o pracovní místo: 

-  Je možno zaslat na adresu Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková 

organizace – personální oddělení, U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo, osobně na 

stejné adrese /kontaktní osoba Kolaříková Ludmila – personalista/, nebo na 

emailovou adresu kolarikova.l@cssznojmo.cz , Tel. 515 223 592 do 14. 7. 2019. 

 

 

 

 

- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho 

průběhu nebo nevybrat žádného kandidáta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Znojmě dne 28. 6. 2019 

 

 

                                                                          

 

Mgr. Radka Sovjáková, DiS 

Ředitelka Centra sociálních služeb Znojmo, 

příspěvková organizace 

 

mailto:kolarikova.l@cssznojmo.cz

