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HLEDÁME ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY DO NAŠEHO TÝMU! 

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, se sídlem Klatovská třída 777/90, 
Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň rozšiřuje tým zaměstnanců na pozicích zdravotnického pracovníka 
v Domovech s pobytovou sociální službou.  

Jaký zdravotnický pracovník u nás může pracovat? 

Zdravotnický pracovník se středoškolským, vyšším či vysokoškolským vzděláním (obor všeobecná sestra, 

dětská sestra a praktická sestra). 

Kde u nás můžete pracovat? 

V Domovech zajišťujících pobytovou sociální službu typu Domova se zvláštním režimem dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nebo v NZZ Domácí péči – Home Care. 

Jak vypadá práce v pobytovém zařízení? 

 práce na směnný provoz - 12 hod. služby; krátký, dlouhý týden (turnus) 

 důsledné dodržování Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (doba odpočinku mezi směnami, roční limit 

přesčasových hodin, maximálně 3 pracovní směny za sebou, aj.)  

 průměrný počet směn v kalendářním měsíci - 15  

 průměrný měsíční plat bez přesčasových hodin - 46 500,00 Kč  

Jaká je pracovní náplň zdravotnického pracovníka v pobytovém zařízení? 

 zajišťování aplikaci léků neinvazivní cestou 

 zajišťování aplikaci injekcí 

 zajišťování podávání léků formou infuze (s.c. a i.v. cestou) 

 zajišťování léčby ran a dekubitů, apod. 

Co v našich Domovech zdravotnický pracovník nevykonává? 

Zaměstnanci na těchto pracovních pozicích nezajišťují uživatelům Domova základní péči v oblastech 

stravování, hygieny a dalších základních oblastech péče o vlastní osobu 

Benefity: 

 možnost vyzkoušet si pracovní činnost před rozhodnutím o nastoupení do pracovního úvazku přímo na 

pracovišti Domova, kde by zájemce svou činnost vykonával 

 silná odborová organizace působící u zaměstnavatele 

 příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve výši 1 000,- Kč měsíčně 

 příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování 

 velmi levný zaměstnanecký tarif pro mobilní telefon s volným přístupem na internet až pro 2 telefonní čísla 

 vstupenky na kulturní a sportovní akce i pro rodinné příslušníky 

 příspěvek na dovolenou ve výši 3 000,- Kč., a jiné 

 možnost přidělení služebního bytu    

Další informace o naší organizaci a jednotlivých službách naleznete na webových stránkách: 
https://muss.plzen.eu/ 
 
Kontakt:  
Mgr. Jaroslava Šeflerová - vedoucí útvaru Personální oddělení  
tel. + 420 378 03 7606, e-mail:  seflerova@plzen.eu   
 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat! 

https://muss.plzen.eu/

