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Úvazek: 1,0
Provoz: nepřetržitý (37,5 hod za týden)
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody
CO U NÁS BUDETE DĚLAT ?
Zajišťovat ucelenou ošetřovatelskou péči,
provádět skupinovou i individuální aktivizaci a psychoedukaci duševně nemocných,
pracovat dle předem stanoveného harmonogramu, provádět nácviky sociálních dovedností (navazování kontaktů,
posilování soběstačnosti, motivace), tréninky kognitivních funkcí, relaxační techniky,
budete členem multidisciplinárního týmu a přímým účastníkem aktivit – ergoterapie, arteterapie, fyzioterapie aj.
CO NA VÁS ČEKÁ, KDYŽ SE PŘIDÁTE DO NAŠEHO TÝMU ?
Zajímavá práce na pracovišti, které se zabývá akutní péčí o duševně nemocné v celém diagnostickém spektru a
spolupracující tým se zájmem nenechat pacienty ležet v lůžku,
kontinuální speciﬁcké vzdělávání (Komunikace, Aktivizace; Omezovací prostředky),
spolupráce se všemi úseky kliniky – akutní i komunitní péče,
náborový příspěvek 10.000,- ,
propracovaný adaptační proces s plnou podporou mentora,
zázemí velké fakultní nemocnice v centru Prahy,
stabilní a motivující platové ohodnocení,
5 týdnů dovolené a 1 týden volna na zajištění osobních záležitostí,
možnost ubytování pro mimopražské,
příspěvek na stravování v jídelnách nebo stravenky,
atraktivní beneﬁtní program plný slev a ﬁnančních příspěvků (viz. Beneﬁty) ,
školka v areálu VFN a příměstské letní tábory pro děti zaměstnanců,
zajímavé mimopracovní aktivity – jazykové kurzy, lekce sebeobrany, společné sportovní akce a další.
KOHO HLEDÁME ?
Ukončil/a jste min. SŠ vzdělání a máte odbornou a zdravotní způsobilost dle Zákona 96/2004 Sb.,
zajímáte se o problematiku duševních chorob,
jste fyzicky zdatný/á,
jste absolvent/ka nebo ostřílený profík – u nás mají všichni dveře otevřené,
zvládáte práci s PC na uživatelské úrovni,
aktivní přístup k práci a rozvaha a trpělivost Vám nejsou cizí,
jste schopný/á pracovat samostatně i v týmu,
máte chuť učit se nové věci a jste ﬂexibilní,
můžete nám doložit morální a občanskou bezúhonnost (čistý trestní rejstřík).
DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT A POJĎTE DO TOHO S NÁMI !
Zuzana Fišarová, vrchní sestra
tel.:224 965 339, email: zuzana.ﬁsarova@vfn.cz
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