
Pracovní příležitost 

Láká vás práce se seniory? Pečovatelská služba Kralupy 
doplňuje kolektiv pečovatelek. Rádi bychom mezi sebe 
přijali kolegy s týmovým duchem, kteří mají rádi výzvy. 
Práce je vhodná pro lidi, kteří se umí rychle přizpůsobit 
nenadálým situacím.  
 
Naše terénní pečovatelská služba cílí na osoby, které ve 
svém domácím prostředí již nezvládají běžné úkony. 
Zajišťujeme dohled nad seniorem, osobní hygienu, péči o 
stravu, nakupujeme. Zakládáme si na tom, že klient s naší 
službou získává vlídný společenský kontakt. Nesmí se 
nikdy cítit na obtíž, na pečovatelku se má těšit. Přejeme 
si mezi sebou kolegy, kteří nehledí jen na sebe. 
V náročném pracovním prostředí se stále snažíme udržet 
klidnou atmosféru nejen navenek pro klienty, ale i uvnitř 
mezi sebou.  
 
Hledáme zaměstnance na hlavní pracovní úvazek. Zaslat 
životopis mohou i absolventi oborů sociální práce se 
zájmem o pozici sociální pracovnice. V případě, že 
nebudeme mít ihned pracovní místo, můžeme si s vaším 
souhlasem přihlášky na určitý čas ponechat a ozvat se 
vám. 
 
     Co obnáší pracovní pozice: 

 péče o klienty v domácnostech na území Kralupy nad Vltavou a ve 
spádových obcích – dojíždění služebním vozidlem do domácností 

 pomoc při osobní hygieně, běžných úkonech péče o vlastní osobu vč. 
podávání stravy, pomoc při aktivizačních činnostech 

 práce se čtečkou úkonů 
 úklidové práce na společných prostorách 
 úklidové práce na služebních vozidlech 

      



Co od Vás očekáváme: 

 zájem o práci se seniory 
 empatické jednání, pečlivost a komunikativnost 
 trestní bezúhonnost 
 schopnost týmové spolupráce 
 dobrý zdravotní stav, odolnost vůči stresu 
 minimální zkušenosti s přímou péčí o osobu (např. v rodině)  
 řidičské oprávnění skupiny B – PODMÍNKOU! 

     Výhodou bude: 

 kvalifikace nebo kurz pracovníka v sociálních službách (není však 
podmínkou, je možné absolvovat po zkušební době v rámci programu 
vzdělávání)    

     Co Vám můžeme nabídnout: 

 smysluplnou práci v Kralupech nad Vltavou a okolí 
 platové ohodnocení dle praxe a kvalifikace 
 osobní ohodnocení po zkušební době (výše dle pracovního výkonu) 
 důkladné zaškolení mentorem a průběžnou podporu vedoucího 
 každoroční program vzdělávání a profesního rozvoje 
 stabilní zázemí příspěvkové organizace 
 příjemné pracovní prostředí v Domě s pečovatelskou službou, které se stále 

modernizuje 
 naším cílem je vybudovat silný stabilní kolektiv lidí, pro které je práce 

posláním, chceme si pomáhat, přejeme si obklopit se zodpovědnými a 
charakterními lidmi, kterých si vážíme, 

 náročná období zvládáme překlenout s humorem  
 benefity: 5 týdnů dovolené, příspěvky z FKSP (stravenkový paušál, zdravotní 

obuv aj.), mimořádné odměny. 

  
Chcete se k nám připojit? 
 
Zašlete nám svůj životopis se stručným motivačním dopisem 
na adresu pavlina.svitilova@mestokralupy.cz. Do životopisu uveďte 
dosažené vzdělání/kvalifikaci a pracovní praxi + kontakt. Vaše skutečná 
motivace z dopisu dokáže otevřít dveře k pohovoru rychleji než fakta. 
Termín nástupu: ihned nebo po dohodě. 
Bližší info: Pavlína Svítilová, tel. 724 867 440. 
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