Mnenja naših sodelavcev

Lokacije SeneCure v Sloveniji

Dobri delovni pogoji

SeneCura dom starejših občanov

Svoj poklic opravljam že 23. leto. Sem vodja teama,
organiziram procese, da delo poteka nemoteno.
Trudim se in želim delati kot je prav, saj sem zgled
celotni ekipi prav tako pa mora delo v zdravstvenem
procesu dobro potekati. Pri mojem delu, ker delam z
ljudmi, je najpomembnejša komunikacija, saj moraš
vedeti, kako, na kakšen naičin komunicirati. Dobro
komunikacijo lahko vzpostaviš, če ljudi res dobro
poznaš. Delo v SeneCuri bi priporočila vsakemu.
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Nataša Plohl, diplomirana medicinska sestra
Šentjernej

Že samo ime “SeneCura, blizu ljudem” pove,
da se podjetje trudi zadovoljiti potrebe človeka
v tretjem življenjskem obdobju. Tisti, ki ima
željo, motivacijo, interes, vsekakor ima možnost
napredovanja, tako pri pridobivanju novega
znanja, kot tudi pri zaposlitvi. Podjetje skrbi za
dobro klimo, kar je pozitivna motivacija za naprej.
Marko Gumilar, vodja kuhinje

Že od nekdaj sem si želela postati

medicinska

sestra, ker rada pomagam. Všeč mi je, da so
sodelavci prijazni, spoštljivi do ljudi, tudi strokovnost
je na prvem mestu. Oseba za SeneCuro mora biti
prijazna, delovna, iskrena, nasmejana in kar je najbolj
pomembno, tudi strokovna.
Melita Žvajkar, tehnik zdravstvene nege

Pivka

Skupina SeneCura

Prijavite se

 6 lokacij v Sloveniji.

Postanite član tima SeneCura in delajte z
nami s sloganom “Blizu ljudem. Blizu meni.”

 Skrbimo za več kot

500 stanovalcev v
Sloveniji.

Veseli bomo vašega klica/sporočila neposredno v
želeno ustanovo:
Lokacije: www.senecura.si/lokacije/
Prosta delovna mesta: www.senecura.si/prostadelovna-mesta/
Za več informacij smo na voljo

Funkcijo poslovne sekretarke opravljam že 19 let. Delo
je pestro in raznoliko. V podjetju se počutimo pripadni,
se povezujemo in smo zato bolj srečni.
Nevenka Rajh, administratorka

pisarna@senecura.si

iz posameznikov tvorijo ekipo

Prednosti za naše zaposlene
INOVATIVNI KONCEPTI NEGE IN OSKRBE
Z inovativnimi in priznanimi programi za naše stanovalce
ustvarjamo najboljše možno življenjsko okolje za naše stanovalce
in najboljše delovno okolje za zaposlene.

Skupina SeneCura kot
velik delodajalec na
področju zdravstva
in socialnega varstva
ponuja varna delovna
mesta z raznolikimi
možnostmi razvoja.
Ta brošura vam
ponuja pregled naše
ponudbe in možnosti.
Za podrobnejše
informacije se lahko
obrnete na naše
kadrovske službe ali
direktorje domov.

Anton Kellner, MBA
CEO

Za znamko SeneCura stojijo ljudje, ki s srcem
opravljajo svoj poklic, razumejo ljudi, za katere skrbijo,
njihove družine, prijatelje in so visoko motivirani za
najboljšo kakovost oskrbe in nege. Vsak posameznik
pomembno prispeva k najvišji storitveni naravnanosti
za kar si prizadeva SeneCura.
Ponosni smo na njihove dosežke in pomembno
nam je, da jih podpiramo in jim ustvarjamo primerne
delovne pogoje z našimi standardi, omogočamo
obsežna nadaljnja izobraževanja, usposabljanja,
dobre pogoje dela za starejše sodelavke in sodelavce,
ciljno spodbujamo za ponovni vstop v poklicno
življenje ter aktivno obravnavamo raznolikosti in
kulturo.
S srcem vaši
Vodstvo Skupine SeneCura

DI Dita Chrastilova, FCCA
CFO

Dr. Markus Schwarz
COO

Mag. Sanda M. Gavranovič,
poslovna direktorica SeneCura
Slovenija

DRUŽINSKO VZDUŠJE PRI DELU
Pri SeneCuri vlada srčno in odprto vzdušje, katerega osnova sta
spoštovanje in dostojanstvo. To pomeni kakovost življenja za nas
in za ljudi, za katere skrbimo.
FLEKSIBILEN DELOVNI ČAS
Delovni čas je možno glede na zmožnosti oblikovati na osnovi
različnih modelov delovnega časa in z upoštevanjem želja po
prostih dneh.
SODOBNE METODE DELA IN OPREMA
Računalniško podprto dokumentiranje nege in oskrbe s pomočjo
sodobnih delovnih pripomočkov kot so npr. pametni telefoni,
tablice, ... .
PODPORA S CENTRALNIM UPRAVLJANJEM KAKOVOSTI
Zagotavlja naše visoke zahteve po kakovosti v negi in oskrbi.
Našim zaposlenim daje varnost pri njihovem vsakodnevnem
delu.

PRIVLAČNI DOGODKI ZA ZAPOSLENE
Podpiramo športne aktivnosti sodelavcev. Postanite aktivni pri
izletih in športnih dejavnostih kot so tekaški dogodki, itd.
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Spodbujamo vaše zdravje s predavanji, tečaji in možnostjo
rekreacije na delovnem mestu.
LOKACIJE PO SLOVENIJI
Možna menjava delovnega mesta med domovi SeneCura po
celi Sloveniji, kot tudi med ustanovami Skupine SeneCura v
sosednjih državah.
ZNANJE IN FINANČNA MOČ SKUPINE ORPEA
Vsi zaposleni v SeneCuri pridobijo veliko znanja in izkušenj ter
imajo ekonomsko varnost iz strani mednarodno vodilne Skupine
ORPEA.
PROSTOVOLJCI – NAŠI SODELAVCI
Pri delu nas dopolnjujejo in podpirajo prostovoljci vseh starostnih
skupin.

RAZVOJNE IN KARIERNE MOŽNOSTI
Obsežna ponudba izobraževanj, usposabljanj, upravljanje
kompetenc za doseganje kariernih ciljev naših zaposlenih.

VLAGANJE V MLADE
Podpiramo mlade! Vsi domovi imajo status učnih baz ter tesno
sodelujejo z različnimi srednjimi šolami in fakultetami. Dijaki in
študentje so toplo vabljeni, da pri nas opravljajo šolsko prakso,
počitniško delo ali pripravništvo. Za določene poklicne skupine
razpisujemo štipendije.

PREHRANA
Vsak dan sveži in okusni obroki. Nudimo tudi dietno prehrano.
Napitki iz kuhinje so vedno na voljo.

DODATNE UGODNSOTI ZA ZAPOSLENE
Višji regres, božičnica, novoletno obdarovanje otrok, brezplačno
temeljno nezgodno zavarovanje, plačevanje premije dodatnega
pokojninskega zavarovanja …

