SeneCura SeniorCentrum Terezín poskytuje zdravotní a sociální péči svým klientům v Domově pro seniory a
Domově se zvláštním režimem nedaleko centra města. Domov byl otevřen v roce 2012 po rozsáhlé
rekonstrukci, je moderně materiálně a technicky vybaven a jeho součástí je nádherný 4hektarový lesopark.
Vlastní dětská skupina nám umožnuje plně se zapojovat do komunitního života a mezigeneračního
propojování. Najdete u nás příjemný kolektiv a vedení se vstřícným a pozitivním přístupem k zaměstnancům.
Přijďte se k nám podívat a popovídat si o pozici STANIČNÍ SESTRY, kterou momentálně hledáme!

STANIČNÍ SESTRA
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:
 Poukázky na volný čas, kulturu a zdraví
 Finanční bonusy za odpracované roky ve firmě
 Dotované stravování – 30 Kč/oběd
 Možnost umístění dítěte do dětské skupiny
 Možnost čerpání zvýhodněných tarifů v rámci služby O2 Family
 5 týdnů dovolené
 Možnost plného nebo částečného úvazku
 Příplatky (nad rámec zákona) za práci o víkendu a noční směny ve výši 25 %
 Speciální odměna za směny nad Váš dlouhodobý pracovní plán
Co bychom od Vás potřebovali:
 Způsobilost k výkonu povolání zdravotní sestry
 Zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost
Budeme rádi, když se nám ozvete:
Eliška Svojšová, DiS., e.svojsova@senecura.cz, +420 727 980 306
www.terezin.senecura.cz

Odpovědí na tento inzerát poskytujete skupině SeneCura své osobní údaje za účelem a po dobu realizace
výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k
osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz
osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak
zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve
zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních
údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují
nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii)
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány v souladu s obecným
nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Tyto údaje poskytujete skupině SeneCura výhradně za
účelem zprostředkování zaměstnání a to na dobu nezbytně nutnou pro tento účel.

