SeneCura SeniorCentrum Kolín je nový domov pro seniory nedaleko centra města, postavený podle nejmodernějších
trendů z oblasti péče o seniory. V roce 2018 získal domov cenu Stavba roku Středočeského kraje. Najdete u nás
příjemný kolektiv a vedení se vstřícným a pozitivním přístupem k zaměstnancům. Přijďte se k nám podívat a
popovídat si o pozici VRCHNÍ ZDRAVOTNÍ SESTRY, kterou momentálně hledáme!
Na čem si zakládáme:

Pracujeme srdcem, motivace a pozitivní vztah k seniorům je pro nás víc, než Vaše praxe

Individuální přístup je pro nás důležitý nejen u našich klientů

Vyjdeme Vám vstříc, pokud potřebujete skloubit práci s rodinu/studiem

Najdete u nás přátelský kolektiv, který si pomáhá a hodnoty jako je lidskost, úcta a respekt

Vaší práce si budeme opravdu vážit

Moderní prostředí a inovace Vás budou bavit

Kulturní a společenský život v domově je nejen pro klienty, ale i pro Vás a Vaši rodinu
Našich zaměstnanců si vážíme:

Mzda 45000 – 50000 Kč

Možnost plného nebo částečného úvazku, DPP, brigáda

Příplatky (nad rámec zákona) za práci o víkendu a noční směny ve výši 25 %

Speciální odměna za směny nad Váš dlouhodobý pracovní plán

Finanční bonusy za odpracované roky ve firmě

Poukázky na volný čas, kulturu a zdraví

Dotované stravování – 30 Kč/oběd

Možnost čerpání zvýhodněných tarifů v rámci služby O2 Family

5 týdnů dovolené
Vaším úkolem bude:

Adaptace a realizace konceptů, pečovatelských doporučení a vhodných metod péče

Evaluace a průběžná optimalizace ošetřovatelských plánů a plánů péče

Organizování zákonně předepsaného rozsahu dalšího vzdělávání dle stanovených cílů a rozpočtu

Dodržování všech pracovně-právních směrnic a zákonů jednotlivých oblastí

Spoluúčast na zajištění celkového cíle skupiny SeneCura resp. daného SeniorCentra a realizace modelu
péče

Vedení skupiny zdravotních sester

Plánování nasazení personálu, koordinace plánů služeb a vyúčtování plánů služeb

Zjištění potřeby současného a budoucího personálu

Komunikace s rodinnými příslušníky klientů

Budeme rádi, když se nám ozvete:
Mgr. Marta Menšíková, DiS. – ředitelka SeniorCentra – 602 231 233, email: m.mensikova@senecura.cz
www.kolin.senecura.cz
Společnost SeneCura je přední a uznávaný poskytovatel a zaměstnavatel v sociálních službách v Rakousku a je
držitelem mnohonásobného ocenění za kvalitu a inovaci. Svými znalostmi a dlouholetou zkušeností v oblasti péče
poskytuje jistotu i klientům v České republice, ve které je SeneCura největším soukromým provozovatelem domovů pro
seniory se špičkovou zdravotní a sociální péčí. SeneCura Česká republika v současné době provozuje 14 SeniorCenter.
SeneCura je součástí francouzské skupiny ORPEA.

