
 

 

 

 

SeneCura SeniorCentrum Slivenec je nový moderní domov pro seniory v samém centru 
městské části Slivenec v přímé blízkosti pražské MHD. Vlastní dětská skupina nám 
umožňuje plně se zapojovat do komunitního života a mezigeneračního propojování. Najdete 
u nás příjemný kolektiv a vedení se vstřícným a pozitivním přístupem k zaměstnancům.  
 
Přijďte se k nám podívat a popovídat si o pozici PRACOVNICE/PRACOVNÍK 
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, kterou momentálně hledáme! 

Na čem si zakládáme: 

 Pracujeme srdcem, motivace a pozitivní vztah k seniorům je pro nás víc, než Vaše 
praxe 

 Individuální přístup je pro nás důležitý nejen u našich klientů 
 Vyjdeme Vám vstříc, pokud potřebujete skloubit práci s rodinu/studiem 
 Najdete u nás přátelský kolektiv, který si pomáhá a hodnoty jako je lidskost, úcta a 

respekt 
 Vaší práce si budeme opravdu vážit 
 Moderní prostředí a inovace Vás budou bavit 
 Kulturní a společenský život v domově je nejen pro klienty, ale i pro Vás a Vaši rodinu 

Našich zaměstnanců si vážíme: 

 Možnost plného nebo částečného úvazku, DPP, brigáda 
 Příplatky (nad rámec zákona) za práci o víkendu a noční směny ve výši 25 % 
 Speciální odměna za směny nad Váš dlouhodobý pracovní plán 
 Finanční bonusy za odpracované roky ve firmě 
 Možnost umístění dítěte do dětské skupiny 
 Poukázky na volný čas, kulturu a zdraví 
 Dotované stravování – 30 Kč/oběd 
 Možnost čerpání zvýhodněných tarifů v rámci služby O2 Family 
 5 týdnů dovolené 

Vaším úkolem bude: 

 Přímá obslužná péče 
 Podpora soběstačnosti klientů a nácvik jednoduchých denních činností 
 Poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání 
 Manipulace s pomůckami klientů 
 Práce s dokumentací klienta v Cygnus 2 
 Rozdělování a podávání stravy; pozice klíčového pracovníka pro určené klienty 

Budeme rádi, pokud se nám ozvete: 
Mgr. Lukáš Stárek Ph.D., l.starek@senecura.cz, +420 777 905 823,  

Ke Smíchovu 1144/144, Praha 154 00 
www.praha-slivenec.senecura.cz 
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