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SOCIALNA OSKRBOVALKA II – M/Ž, 1 oseba 

PODROBEN OPIS DELOVNEGA MESTA: 

- osnovna gospodinjska pomoč na domu uporabnika: čiščenje, pranje, postiljanje in osnovno 
vzdrževanje spalnega prostora, kurjava in druga dela po dogovoru z uporabnikom storitev;  

- pomivanje uporabljene posode, nabava živil, osnovno čiščenje in urejanje bivalnega dela 
prostorov z odnašanjem smeti;  

- vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov, pomoč pri vzdrževanju osebne 
higiene;  

- pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,  
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: družabništvo, preprečevanje osamljenosti, 

odtujenosti, strahu in predsodkov, vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom;  
- prinašanje pripravljenega obroka, motiviranje in spodbujanje k samostojnosti;  
- pravilno in skrbno uporabljanje pripomočkov, ter skrb za higieno le teh;  
- spremljanje pri upravljanju nujnih obveznosti; 
- transfer zdravstvenega, oskrbnega in drugega materiala; 
- opazovanje in beleženje stanja uporabnika, ter poročanje o spremembah, stanju in 

potrebah upravičenca; 
- vodenje dnevnika izvajanih storitev, delovne dokumentacije in ostalih evidenc v dogovoru 

in po navodilih;  
- sodelovanje pri pripravi individualnih načrtov pomoči;  
- praktično usposabljanje novo sprejetih zaposlenih v okviru svojega delovnega mesta;  
- izvajanje in nadzorovanje ukrepov za preprečevanje bolnišničnih okužb v skladu z 

delovnimi navodili in standardi;  
- obveščanje nadrejenega o vseh nepravilnostih; 
- opravljanje drugih del po navodilih nadrejenega. 

 

IZOBRAZBA: 140 srednja poklicna, 0999 Zdravstvo in socialna varnost, drugo 

TRAJANJE ZAPOSLITVE: določen čas 12 mesecev, polni delovni čas 

ZAHTEVANE DELOVNE IZKUŠNJE: DA 1 leto 

POSKUSNO DELO: DA 1 mesec 

Kandidat mora predložiti NPK socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu. 

Delo poteka v neenakomerno razporejenem delovnem času, v dveh izmenah, ob nedeljah, 

praznikih in dela prostih dnevih. 

Zaželeno je, da so kandidati prijazni, strpni, prilagodljivi, komunikativni, sposobni sprejemanja 

povečanih obremenitev, potrpežljivi in čustveno stabilni, imajo najmanj povprečne ročne 

spretnosti. 
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Kandidati, v kolikor se prepoznate v opisu delovnih nalog, ste zanesljivi, organizirani in 

pozitivno naravnani, ne odlašajte, veseli bomo vaše prijave. Poleg življenjepisa nam pošljite 

tudi dokazila o doseženi izobrazbi.  

Način prijave: vlogo pošljite po pošti ali e-pošti. 

Kontakt: Julija Kos Tulipan, mail: tajnistvo@dom-drjankabenedika.si, tel št. 04 537 51 51. 
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