ZDRAVOTNÁ ASISTENTKA - BABICA
Hľadáme do projektu Misia 1000 uchádzačky na pozíciu
ZDRAVOTNÁ ASISTENTKA - BABICA.
Hľadáme posilu do tímu pre projekt v oblasti zdravotnej
mediácie a ranej starostlivosti. Hlavnou pracovnou
náplňou je realizácia aktivít zameraných na domácu a
komunitnú starostlivosť o tehotné ženy počas pobytu v
pôrodnici a po prepustení domov a na zdravý raný vývoj
dieťaťa v prostredí marginalizovaných komunít. V rámci
aktivít je plánovaná spolupráca s Nemocnicou Svet
zdravia v Spišskej novej Vsi.

Čo očakávame?
•
vzťah ku komunite a chuť pomôcť 		
jednotlivcom i komunite
•
vzťah k deťom
•
akceptácia a rešpekt miestnej komunity –
výhodou
•
ochota a vôľa vzdelávať sa
•
príjemné vystupovanie a dobré 			
komunikačné zručnosti
•
spoľahlivosť, dôveryhodnosť, zmysel pre
zodpovednosť, morálne kvality
•
bezúhonnosť

Miesto práce:
·
Spišská Nová Ves a okolie
Druh pracovného pomeru:
·
polovičný úväzok (20 hodín týždenne)
Termín nástupu:
·
apríl 2022
Mzdové podmienky (brutto):
·
od 350 eur/mesiac
Požiadavky pre zaradenie uchádzačiek do výberového
procesu:
Vzdelanie:
·
nižšie stredné alebo úplné stredné odborné
vzdelanie
•
vzdelanie ukončené maturitnou skúškou –
výhodou
•
stredná zdravotnícka škola - výhodou
Jazykové znalosti:
·
znalosť slovenského jazyka
•
znalosť rómskeho jazyka
Skúsenosti:
•
nie sú potrebné predchádzajúce pracovné
skúsenosti, pozícia je vhodná pre 		
absolventa alebo po materskej dovolenke
•
terénna práca v oblasti podpory zdravia, 		
sociálnej práce alebo skúsenosti s výkonom
pomáhajúcich profesií – výhodou

Čo ponúkame?
•
prácu a aktivity aj priamo v mieste bydliska
•
byť súčasťou aktivít, ktoré majú zmysel a
prinášajú výsledky
•
príjemný a vnímavý kolektív
•
pravidelné kvalitné na mieru pripravené 		
vzdelávanie
•
voliteľný pracovný čas
V prípade záujmu, prosíme, zašlite svoju Žiadosť
o zaradenie do výberového konania a životopis,
prípadne referencie a odporúčania, do 1. marca 2022
na e -mail katrenicova@acec.sk s predmetom emailu:
„Asistentka zdravia.“
Vašu žiadosť starostlivo posúdime. Kontaktovať budeme
len uchádzačov, ktorí budú pozvaní na výberové konanie.
Miesto výberového konania bude v Spišskej Novej
Vsi. Termín výberového konania vopred telefonicky
oznámime.

Kontakt:
Lucia Katreničová
regionálna koordinátorka ACEC
Tel. kontakt: 0948 353 997
Email: katrenicova@acec.sk

Pozn. Predložením svojej žiadosti súhlasíte so spracovaním poskytnutých
osobných údajov pre účely predmetného výberového konania a s uchovaním
poskytnutých údajov pre účely kontaktovania s informáciou o budúcich
otvorených pozíciách na obdobie 3 rokov.
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