
Pracujeme srdcem
Hledáme lidi na stejné vlně



Můžete být zdravotní sestra jako Dana

„V SeniorCentru pracujeme jako tým, to znamená, že sestry  
a pečovatelé si vzájemně pomáhají. Začínala jsem na pozici pe-
čovatelky, pak jsem se posunula na pozici zdravotní sestry a po 
roce jsem povýšila na staniční sestru. Práce sestry v domově  
je pro mě srdcovka.“ 

Dana, staniční sestra, SeneCura SeniorCentrum Chrudim

Nebo pečovat o klienty jako Katka

„V domově máme k dispozici spoustu pomůcek, které nám uleh-
čují práci. SeneCura nám umožňuje další vzdělávání jako třeba 
akreditované kurzy. U nás v domově jsou výborní kolegové, je  
s nimi super spolupráce a jsou to týmoví hráči. V našem domově 
zkrátka pracujeme srdcem.“ 

Katka, pečovatelka, SeneCura SeniorCentrum Klamovka Praha

Vaříte stejně rádi jako Jaroslav? 

„Baví mě učit se novému a uspokojovat individuální potřeby  
našich klientů. Pracujeme s moderním vybavením, používáme 
moderní postupy a společně se snažíme dát naším vařením  
klientům pocit domova. A dát ho vlastně i nám v kuchyni, kde spo-
lu trávíme čas každý den.“

Jaroslav, kuchař, SeneCura SeniorCentrum Štěrboholy Praha

Daně, Katce i Jaroslavovi se u nás moc líbí Čekají na vás oblíbené benefity 

Dovolená/pracovní doba
 • 5 týdnů dovolené
 • Pracovní dobu je možné přizpůsobit potřebám zaměstnanců

Příplatky a bonusy
 •  25% příplatek za práci přesčas, práci o víkendu a noční směny
 • Speciální odměna za směny nad dlouhodobý pracovní plán 3 000 Kč/kvartál
 • Finanční bonusy za odpracované roky ve firmě 
 • Odměna za doporučení nového zaměstnance až 18 000 Kč

Vzdělávání
 • Zdravotní sestry mohou získat specializaci v různých oblastech jako je paliativní 

péče a bolest, péče o rány, nutriční problematika, prevence pádů, hygiena  
a inkontinence

 • Pečovatelé mají naši podporu při studiu kurzu pracovníka v soc. službách

Zábava
 • Užijete si zábavný život v našich domovech – zaměstnanci a jejich rodiny  

se mohou účastnit všech zajímavých akcí

Strava
 • Každý den kvalitní obědy (30 Kč za tříchodový oběd včetně nápojů) 

a celodenní pitný režim

Zdraví a volný čas
 • Možnost čerpání zvýhodněných tarifů O2 Family
 • Slevová karta do sítě lékáren Benu
 • 2 400 Kč/rok ve formě Flexi Passů

Něco navíc
 • V některých domovech funguje vlastní dětská skupina za zvýhodněné školkovné



Je nás víc než 1 000  
a pořád rosteme

Jsme největší nestátní provozovatel domovů pro 
seniory. Máme mezinárodní zázemí společnosti 
SeneCura, která je součástí skupiny ORPEA,  
evropské špičky v oboru sociálních a zdravotních 
služeb. Díky tomu garantujeme vysoké standardy 
kvality nejen pro naše klienty, ale i zaměstnance. 
Chceme dál růst, a proto hledáme nové kolegy. 

Moderní firma,  
kde je radost pracovat

SeneCura provozuje 16 SeniorCenter v České  
republice. Pro všechny je typické moderní pro-
středí a přátelská atmosféra. Samozřejmostí je 
odborná příprava personálu, individuální pracov-
ní doba a flexibilní plánovaní služeb. V některých 
domovech funguje vlastní dětská skupina, jinde 
organizujeme zajímavé akce pro zaměstnance  
a jejich rodiny.

Práce, která má smysl

Pečovat o seniory je náročné. Těm, kteří mají po-
zitivní vztah k seniorům, dokáže ale tahle práce 
přinést uspokojení a radost. Hledáme právě takové 
lidi. Pojďte dělat práci, která má smysl. Lepší místo 
nenajdete. 

Jsme přední poskytovatel  

a zaměstnavatel v sociálních  

službách, který udává směr  

a zvyšuje kvalitu péče  

a života ve stáří.  

Přistupujeme ke všem  

klientům, zaměstnancům  

i partnerům s úctou,  

lidskostí a respektem.

16  

SeniorCenter
2 166  

lůžek
1 050  

zaměstnanců

Respekt, podpora  
a přátelské prostředí 

Uvědomujeme si, že jen spokojení zaměstnanci 
zajistí kvalitní péči. Proto jim poskytujeme maxi-
mální podporu. U nás najdou vstřícné prostředí, 
rodinnou atmosféru a přátelský kolektiv, který si 
pomáhá a pracuje jako tým. 



Motivace a osobnost je víc než praxe

Pokud jsou vám senioři blízcí, ozvěte se nám. Hledáme lidi jak na hlavní pracovní poměr, tak na  
brigádu a částečný úvazek. Uvítáme i dobrovolníky, kteří mají chuť pomáhat. Uplatnění u nás  
najdou tyto pozice:

 • Zdravotní sestra – vrchní, staniční, všeobecná, praktická 

 • Přímá obslužná péče – pracovník/pracovnice v sociálních službách, aktivizační pracovník/pracovnice 

 • Sociální pracovník/pracovnice

 • Fyzioterapie

 • Kuchyně – kuchař/ka, šéfkuchař/ka, pomocná síla v kuchyni 

 • Úklid a prádelna

 • Správa budovy – údržba

 • Administrativa

SeniorCentra SeneCura

Brno–Modřice
Masarykova 1018 
664 42 Modřice
T +420 725 831 967
E modrice@senecura.cz

Havířov
Lomená 1268/2 
736 01 Havířov–Šumbark
T +420 734 154 916
E havirov@senecura.cz

Hradec Králové
Exnárova 453/7 
500 11 Hradec Králové
T +420 725 147 417
E hradeckralove@senecura.cz

Chotěboř
Železnohorská 1904
583 01 Chotěboř
T +420 722 976 749
E chotebor@senecura.cz

Chrudim
Čáslavská 525
537 01 Chrudim
T +420 721 556 955
E chrudim@senecura.cz

Kolín
Smetanova 1000  
280 02 Kolín IV
T +420 602 231 233
E kolin@senecura.cz

Liberec
U Sila 1723 Liberec 30  
Vratislavice na Nisou 463 11
T +420 720 020 344
E liberec@senecura.cz

Olomouc
Jižní 580/32
783 01 Olomouc
T +420 725 547 638
E olomouc@senecura.cz

Písek
Čelakovského 8
397 01 Písek
T +420 603 800 109
E pisek@senecura.cz

Plzeň
Papírnická 2781/11 
326 00 Plzeň
T +420 373 300 440
E plzen@senecura.cz

Praha–Klamovka
Jinonická 1317/1
150 00 Praha 5
T +420 725 564 079
E klamovka@senecura.cz

Praha–Slivenec
Ke Smíchovu 1144  
154 00 Slivenec
T +420 777 905 823
E slivenec@senecura.cz

Praha–Štěrboholy
Kryšpínova 1
109 00 Praha 10
T +420 727 980 331
E sterboholy@senecura.cz

Šanov
Viniční 445
671 68 Šanov
T +420 602 206 655
E sanov@senecura.cz

Telč
Batelovská 272
588 56 Telč
T +420 608 980 640
E telc@senecura.cz

Terezín
Kréta 301
411 55 Terezín
T +420 727 980 306
E terezin@senecura.cz

Aktuální nabídku volných pozic naleznete na webu www.pracujemesrdcem.cz

www.senecura.cz



O naší skupině

SeneCura je největším nestátním provozovatelem Domovů pro seniory a Domovů  
se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence.  
Nabízí i odlehčovací službu. Je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a domovy mají 
ocenění Značka kvality i certifikát Vážka České alzheimerovské společnosti.

Domovy pro seniory a Domovy  
se zvláštním režimem SeneCura
Zařízení ve výstavbě / v plánu Přidejte se k nám!  

Pojďte pracovat srdcem 
Zavolejte nebo pošlete e-mail do domova,  
kde byste chtěl/a pracovat.

Více informací: www.pracujemesrdcem.cz


