
Sociální služby města Kroměříže, p. o. vyhlašují výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa                

VEDOUCÍ ZDRAVOTNICKÉHO ÚSEKU 

(Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem U Moravy) 

  
Hledáme člověka, který povede zdravotní úsek v Domově pro seniory a Domově se 
zvláštním režimem U Moravy. Vede a koordinuje podřízené zaměstnance a odpovídá za 
kvalitu poskytované zdravotnické péče. Práce vedoucí/ho je velice rozmanitá a smysluplná.   
 
Co čekáváme 

• zkušenosti s vedením lidí 
• praxe v profesi, v sociálních službách výhodou   
• vynikající uživatelskou práci na počítači, samostatnost i protýmovost, schopnost 

sebereflexe   
• vysoké pracovní nasazení, schopnost pracovat ve stresu, spolehlivost, flexibilitu a loajalitu 
• ochotu k dalšímu sebevzdělávání    
• řidičský průkaz sk. B 
• trestní bezúhonnost 

 
Co nabízíme 

• smysluplnou a rozmanitou práci, v níž denně pomáháte druhým 
• práci, která nabízí seberozvoj; budete mít prostor pro zavádění inovací a kvality poskytované 

péče do praxe    
• tým zkušených a pro práci motivovaných kolegů domova  
• zázemí stabilní, moderní a rozvíjející se organizace  
• pracovní úvazek 40 hodin týdně v jednosměnném pracovním režimu 
• velmi zajímavé platové ohodnocení, 10. platovou třídu, plat stanovený dle NV č. 341/2017 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v aktuálním znění 
(příloha č. 3) 

• systém dalších benefitů (příspěvky z FKSP, odměny, dotované obědy, péče o zdraví 
zaměstnanců, kulturní a sportovní akce aj.)   

• 5 týdnů dovolené 
• práci v přátelském a dynamickém pracovním prostředí se zázemím ve stabilní a silné 

organizaci   
• samozřejmostí je zaškolení, podpora odborného i osobního růst, možnost vzdělávání  
• místo výkonu práce: Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo nábřeží 4262, 767 01 

Kroměříž  
 
 

Požadavky pro vznik pracovního poměru: 
• vzdělání v oboru všeobecná sestra, praxe ve vedoucí pozici vítána 
• kvalita práce, flexibilita, důslednost, spolupráce v týmu, komunikace s cílovou skupinou, 

empatie, práce na PC, bezúhonnost 
 

Kontaktní osoba: 
Obručová Eva,personální a mzdové oddělení, tel. 720 036 237, obrucova@sskm.cz 
Do výběrového řízení se lze hlásit elektronicky na uvedenou emailovou adresu. 
Zasílejte profesní životopis shrnující Vaší dosavadní praxi. 
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