OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

Nezisková organizace Pacičky z. s. vyhlaSuje výběrové řízeni na obsazení pracovního místa:

pečujÍcÍ osoba v Dětské skupině Holubníček
Místo výkonu práce: Dětská skupina Holubníček, Tyršova 48, 286 01 Čáslav
Předpokládaný termín nástupu: 1. 11. 2019 (pracovní poměr na dobu určitou do 31. 10. 2021)
Charakteristika vykonávané činnosti: péče o děti od jednoho roku do předškolního věku
(zajištěni potřeb dítěte, hygienické návyky, stravováni a pitný režim, rozvoj schopnosti a
kulturních návyků, zajištění bezpečnosti apod.) Dále běžný denní úklid, komunikace s rodiči a
drobné administrativní úkony.
Požadavky:

výhodou:

ukončeni min. středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
trestní bezúhonnost
zdravotní zpŮsobilost
dosažení věku 18 let
plná svéprávnost
zkušenosti s péči o děti od jednoho roku do předškolního věku
odborná způsobilost dle § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb.'
samostatnost, spolehlivost, kreativita
angličtina nebo jiné koníčky, které můžete děti učit

Nabízíme: odpovídajÍcÍ platové ohodnoceni (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb.), další
profesní vzdělávání, nově zrekonstruované moderní pracoviště v centru Čáslavi (naproti
vlakovému nádraží), zaměstnanecké benefity
Náležitosti přihlášky uchazeče:
strukturovaný profesní životopis
motivační dopis
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
výpis z evidence Rejstříku trestů
doklad o zdravotní způsobilosti
Lhůta pro podáni přihlášky: 19.8.2019
Způsob podání přihlášky: písemně na adresu Pacičky z. s.
Chrudimská 69
538 07 Seč
nebo elektronicky na email spolek.pacicky@gmail.com
Infamace o zpracováni osobních údajů Poskytnuté osobní údaje bude správce (Pacičky z s., IČO: 076 69 216)
zpracovávat v sodadu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů pro účely výběrového řízeni. Právním
základem pro toto zpracováni je nezbytnost pro provedení opatřeni přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány pk) dobu nezbytnou k naplněni
účelu výběrového řízeni.
' Odbočnou způs@úeti pečující osoóy je
a) odborná zpŮsobilost k výkonu povoIáH všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, patxini asistentky,
zdravotnesocianiho pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychdoga ve zdravotnictví nebo specializovaná zpŮsobúost k
výkonu povoláni k]inicka)o psµhoioga,
b) odborná zpŮsobúost k výkonu povoúni sociálniho pracovníka nebo odborná zpŮsobilost pracovníka v sociálních služb&h,
c) cňtxxná kvalifikace učitele mateřské školy, uätele µvniho stupně zák|aclni školy nebo vychovatele,
d) profeni kvalifikace chŮvy pro děti do zahájeni povinné školní docházky, nebo
e) odbcmá způsobi|ost k výkonu povoEni lékaře.

