Úřad práce České republiky
www.uradprace.cz
facebook.com/uradprace.cr

Hlášenka volného pracovního místa
Název zaměstnavatele:
Požadovaná profese:

Místo výkonu práce (adresa):

neurčitou

pracovní poměr

dohoda o provedení práce
Hrubá měsíční
2)
Mzda/plat od:

Od:
Od:

1.4. 2018

Do:

31. 3. 2019
možnost
prodloužení

určitou

21.300,- Kč

plný
zkrácený

Pracovní
úvazek:

dohoda o pracovní činnosti
Do:

Počet hodin
týdně:

1 směna
2 směny
3 směny
4 směny
nepřetržitý provoz

Vhodné pro:

turnusové služby
dělené směny
pružná pracovní doba
noční provoz

Zájem o občany z jiného státu Evropské unie :

Souhlas s nabízením
volného pracovního
4)
místa cizincům :
Požadovaný
minimální
stupeň
vzdělání:
(obor napište
případně do
následujícího řádku)

Upřesňující
7)
informace :

1)

CZ-ISCO :

1

U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc

Typ pracovněprávního vztahu:

Směnnost:

00849197

Fyzioterapeut/ka

Počet požadovaných zaměstnanců:

Zaměstnání
na dobu:

IČ:

Dětské centrum Ostrůvek, p. o.

OZP s maximálně 2. stupněm invalidity
OZP s invaliditou 3. stupně (dříve TZP)
OZP na vozíku (bezbariérový přístup)
absolventy
mladistvé do 18 let
3)

ano
ne

úplné střední odborné s vyučením i maturitou
úplné střední odborné s maturitou (bez vyučení)
vyšší odborné
bakalářské
vysokoškolské
vědecká výchova (Ph.D. apod.)

8)

9)

Zveřejnit nabídku ?

Stravování, benefity z FKSP
ano

Nabízet v těchto dalších okresech:

ne

Kdy:

telefonicky
Způsob prvního
kontaktu zájemce
o volné pracovní místo
10)
se zaměstnavatelem :

e-mailem
osobně

Místo, případně čas:

na výběrovém řízení

Místo, datum, hodina:

Ivana Sonnewendová
E-mail:

585 434 935

Za zaměstnavatele vyhotovil(-a):
21. 3. 2018

ano
ne

nižší střední odborné
střední odborné s výučním listem
střední odborné bez vyučení a bez maturity
úplné střední všeobecné (gymnázium)

Zaměstnanecké výhody :

Dne:

ne

základní

Práce s dětskými pacienty nebo pacienty s DMO, Vojtova metoda, Bobath – výhodou

Tel. (bude zveřejněn):

ano

Souhlas
6)
s modrými kartami :

(požadavky,
náplň práce
apod.)

Kontaktní osoba:

40

zdravé osoby

Souhlas
5)
se zaměstnaneckými kartami :

ano
ne

34.810,- Kč

sekretariat@dc-ostruvek.cz

Ivana Sonnewendová
11)

Tel. nebo e-mail výhradně pro ÚP ČR :

