
 
Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace 

Balbínova 59, 339 01 Klatovy I 
IČ: 492 07 261 

tel.: 376 347 112, 376 347 119, e-mail: musskt@musskt.cz 

 
 

Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p.o., vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: 
 

VEDOUCÍ ZDRAVOTNĚ OBSLUŽNÉ PÉČE 
v Domově pro seniory Klatovy, Podhůrecká 815, 339 01 Klatovy 

 
Požadavky: 
- odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na území ČR v souladu se zákonem č.  96/2004 Sb., 
  o nelékařských zdravotnických povoláních 
- vzdělání: ÚSO, VOŠ, Bc. nebo Mgr. 
- komunikační dovednosti, týmová spolupráce, schopnost řešit krizové situace, zkušenost s vedením týmu  
- zdravotní způsobilost a bezúhonnost 
- uživatelská znalost práce na PC 
- znalost práce se seniory a se seniory s Alzheimerovou nemocí výhodou 
 
Náplň práce: 
- řízení, kontrola a koordinace personálu poskytujícího zdravotní a přímou obslužnou péči 
- odpovědnost za personální zajištění a hospodaření na pracovišti, spolupráce s vedením zařízení a sociálními  
   pracovníky 
- příprava podkladů pro dlouhodobé plánování, vedení potřebné evidence (vedení ošetřovatelské  
  dokumentace, objednávková činnost) 
- vykazování na zdravotní pojišťovny, spolupráce s praktickými a odbornými lékaři 
 
Nabídka: 
- stabilní zázemí příspěvkové organizace 
- motivující platové ohodnocení 
- podpora dalšího vzdělávání, pravidelné supervize 
- zaměstnanecké benefity (stravování, fond kulturních a sociálních potřeb, 200 hodin dovolené) 
- hlavní pracovní poměr, nástup od 1. 12. 2021 nebo dle dohody 
 
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: 
- jméno, příjmení, titul 
- místo trvalého pobytu, kontaktní adresa (liší-li se od místa trvalého pobytu) 
- telefonní a emailový kontakt 
- datum a podpis 
 
Přihlášku společně s profesním životopisem a kopií dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte na uvedenou  
adresu do 8. 10. 2021: 
Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p.o., Bc. Alena Kleinerová, Balbínova 59, 339 01 Klatovy  
 
 

Bližší informace k výběrovému řízení získáte na tel. čísle 376 347 119 v době: 8.oo – 15.oo hod. 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených 
provést předběžný výběr vhodných uchazečů. 

 
 
V Klatovech dne 13. září 2021      
 

 
Bc. Alena Kleinerová 

          ředitelka MěUSS Klatovy 


