Domov důchodců Černožice vyhlašuje výběrové řízení
na pracovní pozice
„MASÉR - MASÉRKA“ – pracovník v sociálních
službách §116 odstavec 1b) zákona č. 108/2006 Sb

Požadavky:
• minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
• vzdělání dle § 116 odst. 1b) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách
• akreditovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
přímá péče v rozsahu 180 hodin do 18 měsíců ode dne nástupu.
• Vzdělávací program masér pro sportovní a rekondiční masáž
s působností
mimo oblast zdravotnictví v rozsahu 150 hodin
akreditovaný MŠMT do 15 měsíců od zařazení na pracovní pozici
• trestní bezúhonnost
• zdravotní způsobilost, zdravotní (potravinářský průkaz)
• dobrá znalost práce na počítači
• očkování proti hepatitidě typu B výhodou
• schopnost komunikace a jednání s lidmi, týmová spolupráce
• samostatnost, důslednost, flexibilita
Náplň práce:
• činnost zaměřená na nácvik a upevnění motorických dovedností a
schopností
• provádí neléčebné masáže, tlakové masáže vymezených částí trupu a
končetin neléčebného charakteru
• spolupracuje s ostatními členy multidisciplinárního týmu
• plní další úkoly dle své náplně práce a příkazů vedoucího

Další informace:
• úvazek plný
• pracovní doba: jednosměnný provoz, 8 hodin
• plat dle platových tabulek a délky odborné praxe:
➢ 7. platová třída, základní plat podle započtené praxe až 31200 Kč +
2 500 příplatky za ztížené pracovní prostředí
➢ Osobní příplatek po zkušební době a dle pracovního výkonu.
•

nástup od 1. 4. 2021 nebo dle dohody, pracovní poměr na dobu
určitou 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou

Benefity:
• moderní pracovní zázemí, přátelský kolektiv
➢ odměny
➢ dovolená 5 týdnů + dodatková 1 týden
➢ školení
➢ závodní stravování (oběd 17 Kč)
➢ příspěvek z FKSP na rekreaci, masáže, sportovní, apod. akce
Povinnosti k žádosti jsou:
• strukturovaný životopis
• uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště,
telefonní a další kontakt na žadatele o pracovní pozici
Požadované doklady zasílejte na email: petr.kosar@doduce.cz nebo doručte
osobně či poštou na adresu: Domov důchodců Černožice, Revoluční 84, 503
04 Černožice.
Informace na telefonu: 606630609 Alena Špetlová, vedoucí úseku zdravotních
služeb
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do
výběrového řízení dávám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) o ochraně osobních údajů souhlas k jejich
zpracování.

