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Domácí hospic Tabita 
poskytuje paliativní péči,  

což je specializovaná zdravotní péče 

pomáhající lidem s vážnou nemocí, 

kterou ani současná medicína neumí 

vyléčit a která nemocného ohrožuje na 

životě 

 

Přijmeme všeobecnou 

sestru 

(částečný úvazek možný) 
 

Požadavky:  

 vzdělání SZŠ (VOŠ, VŠ) 

 platné osvědčení MZ ČR k výkonu 

zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu 

 řidičský průkaz skupiny B 

 zájem o paliativní péči 

Vítáme:  

 minimálně 1 rok praxe 

 zkušenosti v paliativní péči 

 snahu se vzdělávat 

 ochotu pracovat 

v multidisciplinárním týmu 

Nabízíme:  

 smysluplnou práci přímo v rodinách 

pacientů 

 práci v týmu 

 příjemné jednání 

 účast na vzdělávacích aktivitách 

 dovolenou 5 týdnů 

 stravenky či stravování na 

pracovišti 

 příspěvek na MHD Brno 

 

Prosím, kontaktujte vedoucí domácího 

hospice Mgr. Mariannu Brabencovou, 

ráda s vámi probere další informace  

Tel.: 739 125 525 ; 543 211 139  

e-mail: brabencova@hospicbrno.cz 
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