
 

   
 

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace vyhlašuje 
výběrové řízení  

č. 2/2021 na obsazení pracovního místa 
 

"Vedoucí ošetřovatelského úseku“  
 
Charakteristika vykonávané práce:  
Hledáme kolegu/kolegyni do týmů zdravotní péče, který spolu s námi bude realizovat vizi, 
spočívající v individuálně pojaté službě založené na přístupu zaměřeného na člověka. Hledáme 
způsoby, jak naším klientům umožnit žít co nejvíce samostatně. Staňte se součastí našeho 
týmu! 
 

Platové zařazení:  
- 10. platová třída dle Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě č. 341/2017 Sb., ve znění účinném k 01.01.2021 (stupeň dle praxe, 
rozmezí od 26.730 do 39.410,- Kč), 

- příplatek za práci v zařízeních sociálních služeb pro osoby s mentálním nebo tělesným 
postižením, 

- příplatek za vedení, 
- osobní ohodnocení je možné získat po uplynutí zkušební doby. 

 

Benefity:  
- příspěvek na stravování,  
- penzijní připojištění,  
- výhodný mobilní tarif až pro 5 členů rodiny,  
- zaměstnanecká sleva v lékárně, 
- 5 týdnů dovolená. 
 

Pracovní poměr:  
- úvazek na dobu 1 roku s možností prodloužení, 
- zkušební doba 6 měsíců, 
- nástup možný od 1. 4. 2021 nebo dle dohody, 
- rovnoměrný provoz, pouze denní směny po-pá, 7:00 – 15:30 hodin. 

Kvalifikační požadavky: 
- vysokoškolské vzdělání, min. střední oborné vzdělání s maturitou v souladu se zákonem č. 

96/2004 Sb., o nelékařských zdravotních povolání v oboru všeobecná sestra,   
- znalost standardů kvality, 
- znalost problematiky vykazování zdravotnických výkonů pro zdravotní pojišťovny, 
- orientace v příslušné legislativě, 
- praxe v oboru min. 3 roky, 
- práce v obdobné funkci vedoucího pracovníka výhodou, 
- trestní bezúhonnost. 

 

Osobnostní předpoklady: 
- organizační a řídící schopnosti, 
- umět stanovit priority, 
- koncepčnost, samostatnost, asertivní přístup i jednání, zodpovědnost, 
- znalost práce s PC, znalost programu Cygnus výhodou, 
- pozitivní vztah k problematice poskytovaných služeb, 



 

- komunikativní schopnost a profesionální vystupování, 
- schopnost pozitivního myšlení a kontroly nad projevy vlastních emocí, 
- loajalita k zaměstnavateli, 

 
K přihlášce uchazeč/ka připojí: 

- přihlášku k výběrovému řízení (příloha č. 1) 
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech 
- souhlas se zpracováním osobních údajů (příloha č. 2) 
- kopii doložení nejvyššího vzdělání nebo osvědčení k výkonu zdravotnického povolání,  

 
Způsob a místo podání přihlášky: 

- poštou, 
- nebo osobně na adrese: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 

747 56 (kancelář podatelny) Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení č. 2/2021". 
 
Lhůta pro podání přihlášek: do 28. února 2021. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě 
budou vyřazeny a skartovány. 
 
Harmonogram výběru uchazeče: 
1. kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí. 
2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči dne 5. března 2021. 
 
O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to 
telefonickou nebo elektronickou formou.  
Uchazeč o zaměstnání si kopie dokladů může vyzvednout do 10 dnů po ukončení výběrového 
řízení. Bez souhlasu s uchováním osobních údajů budou dokumenty skartovány v termínu 15. 
března 2021, pokud nebyl udělen souhlas s archivací v prohlášení uchazeče.  
 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání 
důvodu. 
 
 

Bližší informace:  
Vladislava Tumová, sesterna@zamekdz.cz, tel. č. 733 164 558 
Ing. Aleš Šupina, reditel@zamekdz.cz, tel. Č. 732 488 614 
 
 
 


