Pojďte pečovat o děti k nám!

Přijmeme zdravotní sestru, která kromě svého povolání miluje také děti.
Zapojte se do našeho týmu, který má neskromný cíl.
Pomoci dětem, které v životě zatím neměly takové štěstí.
Jsme parta nadšenců, kteří si dali nelehký úkol. Pomáhat dětem, které to potřebují.
Dětem, které se u nás léčí s respiračními chorobami, s pohybovým ústrojím a obezitou.
S naším – a teď už také vaším – přispěním ale budou žít zdravý a krásný život.

Co byste měli mít?
•
•
•
•

Především odhodlání pomáhat a předat dětem to nejlepší, co ve vás vězí. A
nezáleží, jestli jste čerstvý absolvent nebo máte za sebou roky praxe.
Pokud jste dočetli až sem, tak vám dozajista nechybí ani laskavý a
empatický přístup. Ten je potřeba.
Potřebné vzdělání asi není ani potřeba zmiňovat.
A předpokládáme, že i vy sami budete mít chuť učit se novým postupům a
metodám, které posunou vpřed vás i vaše dětské pacienty.

Co nabízíme my?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Příjemné a klidné prostředí dětské léčebny v Říčanech u Prahy, usměvavé dětské
tváře a práci, na kterou můžete být hrdí.
Pracovní smlouvu na plný úvazek i formou spolupráce na dohodu. Jak je vám milejší.
Nástup okamžitě, nebo až se vám to bude hodit. Určitě se dohodneme.
Třísměnný provoz – dvanáctihodinové služby. Ve zdravotnictví klasika.
Hrazené vzdělávání a semináře, kde posunete vaše dovednosti.
Partu asi 80 odvážlivců (s vámi 81), co táhne za jeden provaz.
Přímo v léčebně výborné obědy, na které vám přispějeme.
Týden dovolené navíc – ať načerpáte síly konat dobro.
A kdybyste náhle ochořeli, máte k dispozici 3 sick days – placené volno na vyléčení.

Jdete do toho s námi?
Tak výborně! Napište email nebo nám zavolejte a domluvíme se, kdy se potkáme
osobně.
Už se na vás těšíme.
Olga Trnková (personalistka) a celý tým Olivovy dětské léčebny

Pište na personal@olivovna.cz
nebo volejte 736 540 251, 602 627 741
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