
 

 

 

Domov pro seniory Sue Ryder nabízí práci kvalifikované zdravotní sestře 

 

 Hledáte smysluplnou práci a zajímá Vás problematika stáří? 

 Chcete se dozvědět, jak můžete pracovat s životním příběhem klienta? 

 Hledáte podporu Vaší kreativity při práci s klienty?  

 Chcete spolu s námi tvořit koncept propojení služeb mobilního paliativního týmu a 

péče v domově pro seniory? 

 Máte týmového ducha a chcete ho uplatnit při sdílení zkušeností s jinými 

organizacemi zapojenými do pilotního programu zaměřeného na podporu péče o 

umírající v ČR? 

 Nedělá Vám problém se rozhodovat? A ovládáte umění komunikace s rodinami? 

 Chcete mít možnost se celoživotně vzdělávat, ideálně v oblasti péče o seniory? 

 Máte kvalifikaci zdravotní sestry a osvědčení pro práci bez odborného dohledu?  

 
 

 

 

 

 
 
 

  

 

 Staňte se spolu s námi součástí     

 změny v kvalitě péče o seniory. 

 Jde nám o to, aby v České  

 republice mohl každý důstojně  

 zestárnout.  

 

 

  Zvyšuje se průměrná délka života, zvyšuje se také věk,  

  ve kterém ženy mají děti. Demografické vyhlídky hovoří 

  jasnou řečí: v roce 2030 bude každý pátý občan České  

  republiky seniorského věku. 
 

  Domov Sue Ryder je tu pro seniory a jejich rodiny.   

  Dokážeme poradit a pomoci ve chvílích, kdy stáří začíná  

  přinášet starosti. Poznání toho, jak člověk žil, nám  

  umožňuje nabídnout tu nejlepší možnou péči. 
 

 "Stáří se nás týká dřív, než sami zestárneme." 

 



 

 

Pracovní náplň: 
 

o odborná ošetřovatelská a léčebně-diagnostická péče o klienty 

o týmová spolupráce při tvoření plánů péče klienta  

o komunikace s rodinami klientů  

o zajištění plynulého chodu oddělení 

o administrativní práce spojená s výkaznictvím pro zdravotní pojišťovny 

 

Co Vám můžeme v našem Domově nabídnout: 

 12 hodinové směny, posunutý začátek pracovní doby, možnost zkrácených úvazků 

 možnost ubytování v areálu Domova formou pronájmu samostatného pokoje 

 jistota práce v prestižní akreditované organizaci, mladý pracovní tým 

 dobré finanční ohodnocení - stipendijní program pro studenty, odměňování v souladu 

s legislativou, rizikové a zvláštní příplatky na vybraných pracovištích, proplácení přesčasové práce 

 dovolená - minimálně 5 týdnů dovolené  

 zapojení do projektu Cesta životem, jehož cílem je v roce 2020 pracovat podle ošetřovatelského 

modelu profesora E. Böhma - ukážeme Vám kouzlo práce s biografií a podpoříme Vás při této 

práci 

 spolupráci na realizaci pilotního projektu paliativní péče v ČR 

 příjemné pracovní prostředí - krásný starý objekt Michelského dvora, restaurace v areálu 

Domova otevřená pro veřejnost, pobočka městské knihovny v areálu, dobročinný obchůdek se 

seconhand zbožím 

 kvalitní odborné zaškolení - propracovaný systém vstupního školení a následné adaptace, vedení 

zkušenými školiteli, pravidelná školení 

 osobní a profesní rozvoj - možnost získání specializace v paliativním ošetřovatelství a podporu 

celoživotního vzdělávání, podporu zaměstnavatele při prohlubování kvalifikace (výběr a 

implementace témat pro závěrečné / diplomové práce), supervize 

 podpora zaměstnanců s dětmi a podpora návratů z MD/RD a kratších úvazků 

 kvalitní dotované stravování (oběd za 40 Kč), výběr ze 3 druhů jídla 

 další služby pro zaměstnance - parkování v areálu, masáže pro zaměstnance, kadeřnice pro 

zaměstnance 

Pro více informací o Domově Sue Ryder navštivte: 
www.sue-ryder.cz nebo se obracejte na e-mail jana.linhartova@sue-ryder.cz 

http://www.sue-ryder.cz/

