Domov Vesalius, z. ú.
Sušilova 1751/1, 746 01 Opava
IČ: 083 44 078

Domov Vesalius v Opavě – domov pro osoby se zdravotním postižením vyhlašuje výběrové řízení
na kumulovanou pozici – pracovník v sociálních službách/aktivizační pracovník.
Náš Domov poskytuje bydlení i péči osobám se zdravotním postižením, a to od 27 let.
Domov Vesalius sídlí vedle areálu Slezské nemocnice v Opavě, v bývalém klášteře.
Kapacita zařízení je 31 klientů.
Stručný popis:
- hledáme osobnost, která se stane partnerem nejen svým kolegům, ale i našim klientům. Tedy
člověka, který s námi bude táhnout za jeden provaz. Rádi bychom našli laskavého, empaticky
laděného člověka, který je ale i asertivní a používá selský rozum, který je vstřícný a je ochotný na
sobě neustále pracovat, musí být na Vás spoleh, a i když Vám někdy nebude do zpěvu, být příjemný
a navzájem se v týmu podporovat…
- budete mít na starost aktivizační činnosti pro naše klienty (aktivní práce s klienty, tvorba a
naplňování aktivizačního plánu, organizační zajištění aktivit, výzdoba Domova, zajišťování
vystoupení, zajišťování kavárniček, oslav, narozenin klientů apod.)
- dále nám pomůžete s vydáváním stravy klientům (náš dodavatel stravy přiváží veškerou stravu,
Vašim úkolem bude jen příprava (např. namazání chleba…) a výdej klientům).

Práce je to krásná, ale řekněme si to na rovinu – je náročná, ale víte, že Vaše práce má smysl
Nástup: ideálně od 3.1.2022 nebo dohodou
Pokud nemáte kurz pro pracovníky v sociálních službách, nevadí, dle zákona je možnost jej
absolvovat do 18. měsíců od podpisu pracovní smlouvy
Podmínkou je řidičský průkaz sk. B a být aktivní řidič
Praxe v oboru výhodou, nikoliv podmínkou včetně znalosti programu Cygnus
Pracovní doba: v pracovní dny, denní směny (plný úvazek)
Za práci náleží mzda a nějaký ten benefit se také najde, tudíž:
• Mzda - 5. platová třída (18.390,- - 26.870,- - dle odpracovaných let)
• 5 týdnů dovolené
• Po zkušební době osobní ohodnocení a stravenky
• Narozeninový den – placený den volna
• Možnost dalšího vzdělávání

Své životopisy a motivační dopis zasílejte na vrchnisestra@vesalius.cz

