Spolek Péče o duševní zdraví
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

ZDRAVOTNÍ SESTRA / BRATR
pro péči v psychiatrii
Hledáme kolegyně / kolegy na plný úvazek v jednosměnném
provozu do terénních týmů v Hradci Králové a v Pardubicích.
Uzávěrka přihlášek: 28. 2. 2017
Nástup: duben 2017 pro Pardubice, květen 2017 pro HK

Jaká práce Vás čeká?
- Hledáme zdravotní sestry a bratry, aby rozšířili o další odbornost naše terénní týmy. Od
roku 2018 chceme v týmech zaměstnat i psychiatra a psychologa a činnost transformovat
na Centrum duševního zdraví.
- Hledáme zdravotníky, kteří mají zájem naučit se nové znalosti a dovednosti pro podporu
zotavení lidí z dlouhodobé duševní nemoci, jako je schizofrenie nebo afektivní poruchy.
- Pracujeme v týmu a s klienty ve vážnějším stavu pracuje více lidí současně.
- Větší část činnosti je individuální práce s klientem, a to ambulantní (v sídle střediska) nebo
terénní formou (podle potřeby klienta: doma, v nemocnici, v zaměstnání, v kavárně apod.).
- Jde o práci v jednosměnném provozu, v případě vzniku Centra duševního zdraví půjde o
dvousměnný provoz včetně víkendů.
Zájemcům nabízíme setkání s poskytnutím podrobnějších informací. Nabízíme také možnost
kratší stáže za účelem získat konkrétnější představu, jak terénní tým funguje.
Co požadujeme?
- Vzdělání pro výkon odbornosti 914 (všeobecná sestra pro péči v psychiatrii) ukončené nebo
alespoň započaté a probíhající
- Způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
- Nejméně dva roky aktivní praxe v zdravotnictví, optimálně přímo v oboru psychiatrie
- Schopnost týmové spolupráce
- Psychickou odolnost a dobré komunikační dovednosti pro práci s lidmi s duševní chorobou
- Schopnost respektujícího a partnerského přístupu ke klientům
- Bezúhonnost
- Uživatelskou znalost práce s počítačem
- Řidičský průkaz skupiny B
Co Vám nabízíme:
- Nástupní mzdu 20 tisíc hrubého s výhledem navýšení cestou osobního hodnocení
- Náborový příspěvek ve výše jedné měsíční mzdy (½ k vyplacení po zkušební době a ½ po
roce zaměstnání)
- Podporu vzdělávání: kvalitní zaškolení včetně kurzů, které Vás připraví na výkon práce, plné
hrazení akreditovaného vzdělávání a možnost čerpání fondu pracovní doby na vzdělávání,
intenzivní metodické vedení, systém konzultací a externí supervize
- Zajímavou, různorodou a smysluplnou práci, prostor pro tvořivost a seberealizaci
- Zázemí jedinečné organizace s otevřenou a kreativní firemní kulturou
- Služební mobil, PC a notebook
- Pracovní dobu formou pružného pracovního týdne, možnost sick days, možnost
administrativní práce z domova
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný životopis a motivační dopis.
Zasláním materiálů vyjadřujete souhlas se zpracováním a uchováním poskytnutých osobních
údajů.
Adresa pro zasílání přihlášek: Péče o duševní zdraví, J. Palacha 1552, 530 02 Pardubice nebo
elektronicky na e-mail níže
Kontaktní osoba: MUDr. Petr Hejzlar, petr.hejzlar@pdz.cz, 777 915 740

