
Ponuka pracovného miesta:      sestra,  praktická sestra (zdravotnícky  

asistent) 
 

Dátum nástupu:  ihneď alebo od 01.01.2020 

 

Miesto výkonu práce: Bzince pod Javorinou, 91611 Bzince pod Javorinou č. 344 

rozpočtová organizácia, IČO: 31118682 

 

Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Roman Krbata, PhD., riaditeľ 

tel.: +421 901918505, +421 32 6501421, roman.krbata@cssjavorina.sk 

 

Ponúkaná hrubá mzda: tarifný plat minimálne 642,00 EUR brutto (bez praxe) 4. platová trieda 

 tarifný plat minimálne 692,00 EUR brutto (bez praxe) 5. platová trieda 

+ navýšenie tarifného platu o 10% pre zdravotníckeho pracovníka 

+ navýšenie tarifného platu o počet rokov praxe  

+ osobný príplatok  

+ príplatok za zmennosť  

+ príplatky za soboty, nedele, sviatky, nočné zmeny 

 

Dátum pridania ponuky: 10.01.2020 

 

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu 

počet mesiacov: 12 

 možnosť predĺženia na dobu neurčitú 

Pracovná oblasť: Sociálne služby 

 

Údaje o pracovnom mieste 

Náplň (druh) práce:   Sestra v pobytovom zariadení sociálnych služieb s druhom sociálnej služby 

„domov sociálnych služieb“ (DSS)  a   „špecializované zariadenie“ (ŠZ) 

 

Dĺžka praxe:  pracovné miesto vhodné aj pre absolventa 

 

Ponúkané výhody: práca vo verejnom záujme 

1 týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce 

iné sociálne výhody 

 Spoluúčasť zamestnávateľa na III. dôchodkovom pilieri vo výške 2% hrubej 

mzdy mesačne 

 

Pracovný čas:  od 6:00 do 13:30 h.   (ranná služba) 

od 12:00 do 18:00 h. (odpoludňajšia služba) 

od 06:00 do 18:00 (denná zmena) 

od 18:00 do 06:00 (nočná zmena) 

 

Pracovná prevádzka: nepretržitý pracovný režim Nočná práca: áno 

Pozn.: Možnosť pracovať aj na jednozmennú prevádzku (od 06:00 do 14:00 h.) 

 

V žiadosti uveďte: 

-       osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, prípadne elektronický kontakt 

-       dosiahnuté vzdelanie 

-       prehľad doterajšej praxe 

-       termín možného nástupu do zamestnania 

-      súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a Nariadenia GDPR. 

 

Požiadavky na vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie (sestra, praktická sestra, zdrav.asistent) 

mailto:roman.krbata@cssjavorina.sk


 

Osobnostné predpoklady 

 profesionálnosť, cieľavedomosť, trpezlivosť, spoľahlivosť, 

 empatia, komunikatívnosť, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť) 

 sebaovládanie, vnútorná stabilita 

 bezúhonnosť 

 organizačné schopnosti 

 zručnosti: interpersonálne, rozhodovacie, administratívne 

 osobnostné predpoklady: empatia, flexibilita voči individuálnym potrebám klientov, asertívne 

správanie, komunikatívnosť, odolnosť voči psychickej aj fyzickej záťaži, kreativita 

 plné nasadenie pri práci a skutočný záujem o prácu 

 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

 zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná 

 

Údaje o zamestnávateľovi 

Obchodné meno:       Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 

Adresa:  Bzince pod Javorinou č. 344, 91611 Bzince pod Javorinou, Slovensko 

Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD., riaditeľ: 0901918505 roman.krbata@cssjavorina.sk 

 

Internetová adresa:  www.cssjavorina.sk  

http://www.cssjavorina.sk/

