
Nabídka práce 

Zdravotní sestra pro domácí péči 

35 000 – 45 000 Kč/měsíc 

Firma: 

Gerontologické centrum (zaměstnavatel)  

Místo pracoviště:  

Šimůnkova 1600/5, Praha - Kobylisy   Pracovní poměr:  

práce na plný úvazek  

Smluvní vztah:  

pracovní smlouva (na dobu neurčitou)  

Vzdělání:  

středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou  

Jazyky: čeština (výborná)  

Benefity: dovolená 5 týdnů, vzdělávací kurzy, školení, závodní stravování, příspěvek 

na sport/kulturu/volný čas  

Zařazení:  

zdravotní sestra, zdravotnictví, farmacie a sociální péče  

Co říká Gerontologické centrum o pozici  

Gerontologické centrum, které je příspěvkovou organizací Prahy 8, 

přijme zdravotní sestru do domácí péče 

Požadujeme: 

Odbornou způsobilost k výkonu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. 

spolehlivost, zodpovědnost, komunikativní a organizační dovednosti 

 

* schopnost samostatně pracovat, rozhodovat  

* empatie a příjemné vystupování 

* řidičský průkaz skupiny "B", aktivní řidič 

* základní znalost práce na PC 

 

Kontakt na pracovníka Gerontologického centra: 

Mgr. Jana Nosková 

Šimůnkova 1600/5 

Praha 8 - Kobylisy 

tel.: 602 540 843 

email: jana.noskova@gerontocentrum.cz 

 

 

mailto:jana.noskova@gerontocentrum.cz


Nabídka práce 

Kuchař/ka 

11 000 – 12 500 Kč/měsíc 

Firma: 

Gerontologické centrum (zaměstnavatel)  

Místo pracoviště:  

Benákova 1100/6, Praha - Kobylisy   Pracovní poměr:  

práce na zkrácený úvazek  

Smluvní vztah:  

pracovní smlouva (na dobu neurčitou)  

Vzdělání:  

odborné vyučení bez maturity  

Jazyky: čeština (základní)  

Benefity: dovolená 5 týdnů, závodní stravování, příspěvek na sport/kulturu/volný čas  

Vhodné i pro:  

osoby bez praxe, důchodce  

Zařazení:  

kuchař, gastronomie a pohostinství  

Co říká Gerontologické centrum o pozici  

Kuchař/ka 

Gerontologické centrum , přijme do svého malého pracovního kolektivu na poloviční 

pracovní úvazek v hlavním pracovním poměru, pracovníka v profesi Kuchař/ka 

Nabízíme příjemné pracovní prostředí v čtyřčleném kolektivu. Práce krátký dlouhý týden 

* 5 týdnů dovolené 

* příspěvky na kulturu 

* zkrácený úvazek 4 hod/den dle státních tabulek v rozmezí 11.000 - 12.500 

* měsíční odměny 

Požadujeme 

Vyučení v oboru kuchař podmínkou 

Jazyk: češtiná 

spolehlivost, bezúhonnost, pozitivní přístup k práci, 

Kontakt na pracovníka Gerontologického centra: 

Hana Kubištová 

Šimůnkova 1600/5 

Praha 8 - Kobylisy 

tel.: 602 380 071 

email: hakubi@centrum.cz 

mailto:hakubi@centrum.cz

