
 

 
 

 

 
ZAPOSLUJEMO PO NAČELU NEDISKRIMINATORNOSTI IN ENAKIH MOŽNOSTI 

 

NOVA ZAPOSLITVENA PRILOŽNOST – DELO V DOMU IN NA TERENU (Pomoč na domu - PND)  

Iščemo pozitivno in timsko naravnano osebo, ki bo s svojo predanostjo skupnim ciljem pripomogla k uresničevanju 

vizije Doma upokojencev Vrhnika na delovnem mestu 

SOCIALNA OSKRBOVALKA / SOCIALNI OSKRBOVALEC 
 

Nudimo: 

✓ stabilno delovno okolje, 

✓ možnosti strokovnega izobraževanja in usposabljanja, 

✓ podpiramo osebno rast. 

 

Delo poteka s stanovalci v Domu upokojencev Vrhnika in terensko na domovih naših uporabnikov. Za prevoze med 

domovi uporabnikov se uporablja službeno ali zasebno vozilo. Naši zaposleni imajo na razpolago vse potrebne 

pripomočke za svoje delo. 

Naloge delovnega mesta so: 

- pomoč pri gospodinjskih opravilih v zavodu/na domu uporabnika (osnovno pospravljanje, serviranje hrane, 
pomoč pri hranjenju zdravstveno nezahtevnih stanovalcev/uporabnikov in priprava napitkov …), 

- pomoč pri osebni higieni stanovalcev/uporabnikov (pomoč pri kopanju, menjava plenic, skrb za osebno 
higieno uporabnika…), 

- pomoč pri socialnih stikih (sprehodi, pogovor…), 
- uvajanje in vključevanje stanovalcev/uporabnikov v enostavna opravila in opazovanje napredka, 
- sodelovanje pri pripravi individualnih načrtov pomoči,  
- vodenje evidence opravljenih storitev, opazovanje in spremljanje sprememb potreb stanovalcev/uporabnikov 

in priprava poročil, 
- opravljanje drugih del in nalog po navodilih nadrejenega v okviru stopnje zahtevnosti del. 

Pričakujemo: 

- zaželena je izobrazba zdravstvene smeri (bolničar negovalec) ali NPK socialni oskrbovalec. Prijavo lahko odda 

tudi kandidat/ka, ki ima izobrazbo druge smeri ali zaključeno vsaj nižje poklicno izobraževanje, 

- vozniški izpit B kategorije, 

- natančnost, odgovornost in doslednost pri delu, samostojnost, zanesljivost, delavnost ter pozitivna 
naravnanost, komunikativnost, timsko delo, 

- predhodne delovne izkušnje so prednost. 

 
Z IZBRANIM KANDIDATOM OZ. KANDIDATKO BOMO SKLENILI POGODBO O ZAPOSLITVI ZA NEDOLOČEN ČAS,  

S POLNIM DELOVNIM ČASOM IN POSKUSNIM DELOM 1 OZ. 2 MESECA. 

 

Če vas veseli delo s starostniki, iščete stabilno zaposlitev in menite, da bi s svojo osebnostjo, izkušnjami in pozitivnim 
pristopom lahko doprinesli k razvoju storitev na delovnem mestu, nam najkasneje do 25. marca 2022 pošljite prijavo z 
življenjepisom ter dokazili o izpolnjevanju pogojev (vlogi je potrebno priložiti kopije dokazil o izobrazbi) na elektronski 
naslov info@du-vrhnika.si. 
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