Výběrové řízení Centra provázení Praha
pro nově vznikající pracoviště ve Fakultní
nemocnici Hradec Králové
POZICE: Poradenský pracovník/poradenská pracovnice/dětská sestra/všeobecná sestra

INFORMACE
Pracoviště

Dětská klinika při Fakultní nemocnici Hradec Králové Centrum provázení

Datum uzávěrky

30. listopadu 2017

Datum nástupu
Počet míst

1. 1. 2018 nebo po vzájemné dohodě
2

POPIS
Náplň práce: podpora a provázení rodičů dětských pacientů v období sdělování
závažné zdravotní diagnózy dítěte.
Kvalifikační požadavky:
Poradenský pracovník, poradenská pracovnice
- vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo
doktorském studijním programu zaměřeném na speciální pedagogiku, sociální práci,
sociální pedagogiku, sociální péči, psychologii
Dětská sestra/všeobecná sestra
- vysokoškolské, vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání příslušného směru
- odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry dle zákona č. 96/2004
Sb.,v platném znění
- specializovaná způsobilost v oboru dětská sestra (v případě dětských sester)
Další požadavky:
- praxe z oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a neziskového sektoru vítána
(v pomáhající profesi např. se zdravotně postiženými, s dětmi se vzácným
onemocněním…)
- účast v kurzech s akreditovaným programem vítána (krizová intervence, trauma,
smrt a provázení, sebezkušenostní výcvik atd…)
- zdravotní způsobilost a bezúhonnost
- organizační, řídící a komunikační schopnosti
- schopnost pracovat v týmu, samostatnost, zodpovědnost, flexibilita
- uživatelská znalost práce na PC
- souhlas k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném
znění, o ochraně osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení
Nabízíme:
- práci ve špičkovém zdravotnickém zařízení
- práci na plný úvazek
- smysluplnou, tvůrčí práci v zajímavém oboru

POPIS
- možnost odborného rozvoje
- supervize, intervize a systémové metodické vedení
- zaměstnanecké výhody
Platové podmínky podle platných předpisů
Fakultní nemocnice Hradec Králové si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit,
případně nevybrat žádného uchazeče
Kontakt
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
Kontaktní osoba Bc. Jitka Nováková - vrchní sestra
Kontaktní telefon 495 832 535
Adresa
zaměstnavatele

Písemné přihlášky doložené kopiemi dokladů o získané kvalifikaci, životopisem a přehledem
o průběhu předchozí praxe a souhlasem k využití svých osobních údajů pro účely výběrového
pohovoru ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů zasílejte do
data uzávěrky na adresu:

Odbor personální a mzdové politiky
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

