
                                                                

 

 

 
 

Hledáme posilu  
do našeho týmu pečovatelek při DPS Penzion Polička na pracovní pozici 

 

PEČOVATELKA  

PEČOVATEL 
 
Co tato pracovní pozice obnáší? Přímý výkon pečovatelské služby podle 

Zk. 108/2006 Sb., v terénu i v DPS - například nákupy, úklid domácností, praní prádla, provádění 
osobní hygieny, doprovody klientů, dovážka obědů atd...  

 

Co pro její výkon od pracovníka potřebujeme?   
 zodpovědné pracovní nastavení - spolehlivost, pečlivost, samostatnost a také určitá 

dávka obětavosti 
 dobré osobnostní nastavení – komunikativnost, trpělivost a empatický  

přístup především k seniorům 
 dobrý zdravotní stav– opečovávaná osoba se o Vaši vitalitu bude muset někdy i opřít 
 bezúhonnost doložena výpisem z rejstříku trestů – pro bezpečí klientů  
 řidičský průkaz skupiny B – je třeba být aktivní řidič/ka  

 

Co Vám můžeme nabídnout?  
 práci ve stabilním a laskavém kolektivu dvanácti pečovatelek 
 plný pracovní úvazek na dobu určitou nebo zástup za pracovnici po dobu její 

dlouhodobé pracovní neschopnosti  
 v zácviku plat podle 4. platové třídy a příslušného platového stupně, minimálně od 

21 800 Kč, který bude po zkušení době růst 
 5 týdnů dovolené a příspěvek na stravné 
 péči o Váš pracovní i osobnostní růst vzděláváním a supervizemi 

 

Co Vás na pracovišti čeká? 
 nerovnoměrná pracovní doba – obvykle pondělí až pátek od 6:30 do 15.00 hod., každý 

šestý týden víkendová služba v sobotu a neděli a odpolední služba od 10:30 do 19 hod.   
 práce přímo v budově DPS, ale také v terénu – bytech a domech klientů v Poličce a 

okolních obcích 
 

Pro výkon práce je třeba mít ukončené alespoň základní vzdělání. Výhodou může být 
absolvovaný akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách, ale není to podmínkou. 
Rádi Vás sami zaučíme a kurz si můžete dodělat později.  

                                          

Nástup – možný co nejdříve, nejpozději od července 2023 
 

Koho se na práci může zeptat? Vedoucí pečovatelské služby Ireny Smolkové na 
tel. 730 892 031 nebo e-mailu: smolkova@dpspolicka.cz  
                
V případě zájmu posílejte přihlášku včetně strukturovaného životopisu na adresu Dům 
s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, nebo e-mail: 
smolkova@dpspolicka.cz do 16. 4. 2023. Vybrané uchazeče pozveme k osobnímu rozhovoru.  

                         
   
Zveřejněno 4. 4. 2023 

DŮM S PEČOVATESLKOU SLUŽBOU 

„PENZION“ POLIČKA 

Družstevní 970, Polička 572 01 
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