
! Hledáme chůvy 

/pečující osoby na naše 

pobočky! 
 

Práce s dětmi Vám není cizí? 

Jste aktivní a dokážete děti 

zabavit? 

   Chtěly byste s námi 

spolupracovat? 

Rádi Vás uvidíme v našich řadách! 

 

 

 

Nabízíme zaměstnání na HPP nebo DPP v naší dětské skupině v Blansku, 

Letovicích a Jedovnicích.  

Pro mikrojesle v Blansku hledáme pečující osobu na 0,25 úvazek. 

 

Jestliže splňujete níže uvedené předpoklady, neváhejte nám zaslat svůj životopis. 

Rádi se s Vámi potkáme. 

 Máte vzdělání v oboru učitelství (pro MŠ nebo 1. stupeň) nebo zdravotní 

vzdělání anebo vzdělání pracovníka v sociálních službách případně 

rekvalifikaci jako chůva. 

 Jste aktivní a pozitivně naladěná osobnost. 

 Dokážete pracovat samostatně i v týmu. 

 Ráda se věnujete dětem a umíte trávit společný čas aktivně. 

 Jste kreativní a ráda přicházíte s novými nápady. 

 Jste klidná, trpělivá povaha s respektujícím přístupem k dětem. 

 Jste trestně bezúhonná. 

 Pokud víte, že by Vás tato práce bavila a máte zkušenost s prací s dětmi, ale 

nesplňujete požadované vzdělání, zkuste nám svůj životopis poslat. V případě 

možností (na základě uvolnění opatření vlády) můžeme další vzdělávání 

poskytnout. 

Co bude Vaší náplní práce? 

 Ve dvojici pečovat o skupinku dětí dle kapacit dětské skupiny ve věku 1– 6 let. 

 Zajišťovat dětem výchovu, rozvíjení a péči, tzn. naučit děti základním 

návykům, pomoc s jídlem, oblékáním, hygienou atd.  



 Dodržovat plán výchovy a péče - pravidelně plánujeme společné aktivity 

v rámci výtvarných a pohybových činností.  

 Trávit s dětmi čas venku na zahradě a chodit na procházky.  

 Pomáhat s přípravou svačinek a obědy, dbát na dodržování pitného režimu. 

 Aktivně komunikovat s rodiči a poskytovat zpětnou vazbu, budovat důvěru 

mezi Vámi – rodiči – dítětem. 

 

Co Vám můžeme nabídnout? 

 Plný pracovní úvazek v dětské skupině v Blansku, Letovicích nebo 

v Jedovnicích, anebo 0,25 úvazek v mikrojeslích v Blansku. 

 20 dní dovolené 

 Ženský kolektiv, který se dokáže domluvit a najít společná řešení 

 Příjemné pracovní prostředí 

 Další vzdělávání a rozvíjení Vašich schopností 

 Nástup ihned nebo dle dohody 

V případě Vašeho zájmu nebo dotazu nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 

723 709 963 anebo nám pošlete životopis na mc-palecek@centrum.cz. Děkujeme a 

těšíme se na Vás. 
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