
                        

                        
 

Mariánské nám. 13 

688 01 Uherský Brod 
 

 

tel./fax 572 637 333    ●   mobil: 602 706 376    ●    e-mail: uhbrod@charita.cz ●    www.uhbrod.charita.cz    ●    IČO: 48489336 
Korunové konto: 1540093329/0800 u České spořitelny, a.s. Uherské Hradiště  

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD 

 
Oblastní charita Uherský Brod  

 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

 

pracovník  v sociálních službách – pečovatel/pečovatelka 

 

pro pracoviště Charitní dům Vlčnov /domov pro seniory / č.p. 1251,  687 61 Vlčnov 

 

Požadujeme:  
 vzdělání sociální, zdravotnické nebo akreditovaný kurz pracovníka v sociálních službách  
 základní znalost zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách výhodou 
 samostatnost, flexibilitu, vysoké pracovní nasazení, komunikační a organizační schopnosti 
 odolnost vůči stresu, umění spolupracovat, sociální cítění, empatie  
 respekt ke křesťanským hodnotám 
 zdravotní průkaz  
 základní znalost práce na PC 
 trestní bezúhonnost 
 dobrý zdravotní stav 
 nutnost pracovat v nepřetržitém provozu, střídají se denní a noční 12 hodinové směny 

včetně sobot, neděl a svátků 
 

Nabízíme: 
 plný pracovní úvazek 
 perspektivní zaměstnání 
 odpovídající platové zařazení 
 příjemné pracovní prostředí 
 možnost prohlubování a zvyšování kvalifikace 
 zajímavý benefitní program 

 
U osobního pohovoru je nutné dále předložit: 

 kopii o požadovaném dosaženém vzdělání 
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce  
 

Nástup možný od 1. 9. 2016 
 

Zájemci o pracovní místo zasílejte životopis a motivační dopis na e-mail: 
petr.houst@uhbrod.charita.cz 

nebo poštou na adresu: Oblastní charita Uherský Brod, Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský 
Brod 

 
Termín uzávěrky podání přihlášek do 29. 7. 2016 

mailto:petr.houst@uhbrod.charita.cz
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OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD 

 

Oblastní charita Uherský Brod  
 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
 

zdravotní sestra 

 

pro pracoviště Charitní dům Vlčnov / domov pro seniory/ č.p.  1251, 687 61 Vlčnov 

 

Požadujeme:  
 Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 

 samostatnost, flexibilitu, vysoké pracovní nasazení, komunikační a organizační schopnosti 
 odolnost vůči stresu, umění spolupracovat, sociální cítění, empatie  
 respekt ke křesťanským hodnotám 
 zdravotní průkaz  
 základní znalost práce na PC 
 trestní bezúhonnost 
 dobrý zdravotní stav 
 nutnost pracovat v nepřetržitém provozu, včetně sobot, neděl a svátků 

 
Nabízíme: 

 plný pracovní úvazek 
 perspektivní zaměstnání 
 odpovídající platové zařazení 
 příjemné pracovní prostředí 
 možnost prohlubování a zvyšování kvalifikace 
 zajímavý benefitní program 

 
U osobního pohovoru je nutné dále předložit: 

 kopii o požadovaném dosaženém vzdělání 
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
 osvědčení o registraci na MZ 
 

Nástup možný od 1. 9. 2016 
 

Zájemci o pracovní místo zasílejte životopis a motivační dopis na e-mail: 
petr.houst@uhbrod.charita.cz 

nebo poštou na adresu: Oblastní charita Uherský Brod, Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský 
Brod 

 
Termín uzávěrky podání přihlášek do 29. 7. 2016 

mailto:petr.houst@uhbrod.charita.cz

