Mateřské centrum Sovička z.s.
E. Krásnohorské 143, Jílové, ČR 407 01

☎ 606 150 426
e-mail: kralova@mcsovicka.cz
www.mcsovicka.cz

V Jílovém dne 13.04.2017

Ředitelka MC Sovička z.s. (IČ: 229 08 668) vypisuje

Výběrové řízení
na pozici:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
(kód: 69-017-M)
kvalifikační požadavky:
a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického
asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka,
zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa
nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo od borná způsobilost pracovníka v sociálních službách
nebo
c) odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně zá kladní školy nebo vychovatele
nebo
d) profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné šk. docházky
nebo
e) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře
NEBO
f) pokud jste se nenašli ve výše uvedených požadavcích a měli byste i
přes to o tuto pozici zájem, cítíte se plně na vykonávání této profese a děti
jsou vašemu srdci maximálně blízké, jsme ochotni vám, pokud budete vybráni na
tuto pozici, zajistit a plně uhradit rekvalifikační kurz v rozsahu 160 hodin.
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požadujeme:
•
•
•
•
•
•

občanskou, morální a trestní bezúhonnost
pracovitost, spolehlivost,loajalitu, kreativitu, flexibilitu
dobrý zdravotní stav/zdravotní způsobilost k výkonu této práce
dosažení věku 18 let a plná svéprávnost
dobré organizační schopnosti
velmi dobrý vztah k malým dětem (od jednoho roku do zahájení povinné šk.
docházky)

náplň práce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozvoj psychomotorického vývoje dítěte
náplň volného času – vycházky, hry, podněty k osvojování dovedností
používání výtvarných technik pro rozvoj dítěte, hudební nauka dítěte
přebalování, mytí dítěte, oblékání dítěte
vedení dítěte k hygienickým návykům
učení dětí lásce k přírodě
čtení a učení pohádek, říkánek, zdokonalování řečí dítěte, řešení problémů s řečí
dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti
rozvíjení pozornosti a paměti dítěte
soustavné výchovné působení na dítě formou hry v místnosti i v přírodě
používání hraček k rozvoji dítěte; výchova dítěte k sociálním dovednostem
komplexní základní celodenní péče o děti (krmení,oblékání, uspávání atd.
pracovní doba – pondělí až pátek – 6:00 – 17:00 – krátký/dlouhý týden,
směny
péče o děti v dětské skupině – maximálně 12 dětí ve věku 1 až 5 let

nabízíme:
•

HPP na dobu určitou – 24 měsíců – plný úvazek - nástup 1.9.2017

•

(po domluvě možno i částečný úvazek – DPP/DPČ)

•

vstřícné pracovní prostředí a možnost seberealizace

•

platové ohodnocení:
•

zaměstnanci spadající do požadavků bodů a) až e) – vzdělání VŠ nástupní plat 22.000,- Kč hrubého

•

zaměstnanci spadající do požadavků bodů a) až e) – vzdělání SŠ –
(ukončeno maturitní zkouškou) – nástupní plat 20.000,- Kč hrubého

•

zaměstnanci spadající do požadavků bodu f) – vzdělání nerozhoduje nástupní plat 18.000,- Kč hrubého

(nutno absolvovat před nástupem rekvalifikační kurz - případně hrazený námi)

Uzávěrka prvního kola výběrového řízení – 30.4.2017

Kontakt – Marie Králová, ředitelka MC Sovička z.s.
tel. 606 150 426, životopisy zasílejte na email: kralova@mcsovicka.cz
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