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  Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace  
vyhlašuje výběrové řízení č. 5/2022  

na obsazení pracovního místa 
 

"Všeobecná/Praktická zdravotní sestra pro DOZP Deštné“  

 
Charakteristika vykonávané práce:  
Hledáme 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:  
 9. - 10. platová třída a dle stupně praxe, rozmezí od 26.290 do 41.780,- Kč,  dle 

Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě č. 
341/2017 Sb., ve znění účinném k 01.01.2021, 

 příplatek za práci v zařízeních sociálních služeb pro osoby s mentálním nebo tělesným 
postižením 1.880,- Kč, 

 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 3 měsíce, 

 nástup možný od 1.10. 2022 nebo dle dohody, 
 nerovnoměrný provoz, pouze denní směny 7:00 – 19:00 hodin. 

Kvalifikační požadavky: 

 odborná způsobilost k výkonu povoláni dle zák. č. 96/2004 Sb., v platném znění,  

 zdravotní způsobilost a bezúhonnost,  

 organizační schopnosti, samostatnost, 

 čistý výpis z rejstříku trestů. 
 

Osobnostní předpoklady: 
 pozitivní vztah k problematice poskytovaných služeb, 
 komunikativní schopnost a profesionální vystupování, 
 trpělivost, vstřícnost, úcta a laskavý přístup ke klientům, 
 schopnost pozitivního myšlení a kontroly nad projevy vlastních emocí, 
 pravidelně se vzdělávat a aplikovat poznatky do své práce, 
 schopnost práce v týmu, 
 schopnost aplikovat moderní trendy do své práce, 
 zodpovědnost, spolehlivost, poctivost, 
 loajalita k zaměstnavateli, 
 práce na PC. 

 

Výhodou: 
 zkušenost s přímou prací s lidmi s mentálním postižením. 
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Přihláška musí obsahovat: 
 přesné označení výběrového řízení, 
 jméno, příjmení a titul uchazeče, 
 datum a místo narození,  
 místo trvalého pobytu, kontaktní adresu pokud není shodná, 
 státní příslušnost, 
 telefonické a e-mailové spojení, 
 datum a podpis.  

 

K přihlášce uchazeč/ka připojí: 
 profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech 
 podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů 

v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení, dávám ve smyslu zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, souhlas s jejich 
zpracováním.“ Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis 

 

Způsob a místo podání přihlášky: 
 poštou,  
 nebo osobně na adrese: Jakartovice - Deštné 68, 747 55 Litultovice. Na obálku uveďte 

"Neotvírat, výběrové řízení č. 5/2022 – DOZP Deštné". 
 
Lhůta pro podání přihlášek do: 31.8.2022, do 12:00 hodin. Životopisy 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. 
 

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. 
Následně budou dokumenty skartovány v termínu 30. září 2022, 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:  
Mgr. Alena Pola Sglundová, vedoucijd@zamekdz.cz, tel. č. 604 222 673 
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