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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na pozice: 

PEČOVATELKY  
Druh práce: pečovatelské činnosti zejména u seniorů a osob se zdravotním postižením 

v jejich domácím prostředí 
Místo výkonu práce: zejména Dvůr Králové nad Labem 

Plat základní plat 15 000 – 17 000,- Kč, po zapracování osobní příplatek a roční odměny. 

Úvazek: 1,0  

Pracovní poměr: na dobu určitou za mateřskou dovolenou a dlouhodobou pracovní 

neschopnost s pravděpodobností práce na dobu neurčitou.  

Termín nástupu: ihned, popř. jinak dle dohody  

Požadavky:  
 Dosažené vzdělání: minimálně střední odborné (výuční list) 

 Rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách 

 Základní dovednost práce na PC   

 Orientace na člověka, jeho cíle a potřeby 

 Empatie, komunikační dovednosti, pozitivní myšlení 

 Chuť pracovat 

 Vysoká odolnost vůči zátěži, výrazný smysl pro zodpovědnost, ochota se dále 

vzdělávat, organizační schopnosti 

 Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič!!! 

Nabízíme: 
 Samostatnou smysluplnou práci a stabilní zázemí příspěvkové organizace  

 Příjemné pracovní podmínky, systém zaměstnaneckých výhod 

 Profesní a osobnostní rozvoj 

Uzávěrka přihlášek: PRŮBĚŽNĚ 

Místo a způsob pro podání přihlášky: 
Přihlášku spolu s profesním životopisem zašlete na e-mail: hauke@psdvurkralove.cz nebo 

doručte na adresu: 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

El. Krásnohorské 2962 

544 01  Dvůr Králové nad Labem  

 

Upozornění: 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného 

z uchazečů. 

Bližší informace k  nabízené pracovní pozici Vám podá vedoucí pečovatelské služby Bc. 
Petra Hlušičková, DiS.: 731 637 970 
 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 25. 1. 2017 

Mgr. Marcela Hauke, v. r.  

ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 
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