
SKUPINA ORPEA 
Společnost Orpea je jednou z vedoucích společností na 
evropském trhu, působí ve 12 zemích a vlastní více než 800 sociál-
ních a zdravotnických zařízení s více než 86 000 lůžky ve Francii, 
Belgii, Německu, Španělsku, Itálii, Portugalsku, Polsku, Švýcarsku, 
Číně, Brazílii, Rakousku a České republice. Součástí francouzské 
skupiny ORPEA je od roku 2015 i společnost SeneCura.

SENECURA 
SeneCura je přední poskytovatel a lídr v inovacích v soukromém sek-
toru péče v Rakousku, kde působí již 20 let. V současné době vlastní  
v Rakousku téměř 80 zařízení (přibližně 6 800 lůžek). Provozuje domovy 
pro seniory, domovy se zvláštním režimem, seniorské bydlení, denní 
centra i centra pro péči o lidi v kómatu. Nabízí paliativní péči a odlehčo-
vací služby. Pod značkou OptimaMed provozuje SeneCura 17 lůžkových 
 i ambulantních rehabilitačních a zdravotnických středisek a ústavy 
fyzikální medicíny. Od roku 2017 pod značkou SeneCura provozuje 
domovy i v České republice. 

SENECURA V ČESKÉ REPUBLICE 
V České republice máme v provozu 13 SeniorCenter s rakouským 
modelem péče a mezinárodním systémem kvality. Jsme největším 
soukromým provozovatelem pobytových sociálních služeb a také 
členem APSS. SeniorCentra SeneCura nabízejí služby formou 
Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem určeného pro 
osoby s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Sociální 
a zdravotní péči poskytujeme v režimu 24/7/365. Přinášíme unikátní 
a inovativní koncept péče, převzatý od mateřské společnosti Sene-
Cura, vyvíjený více než 20 let. Vlastní zdravotní metodiky zastřešuje 
a postupy schvaluje mezinárodní zdravotní ředitel skupiny ORPEA na 
základě nejnovějších poznatků z oblasti medicíny.

Život pokračuje s námi
Naší filozofií je „Život pokračuje s námi“ a abychom tuto filosofii 
naplnili, stavíme člověka s jeho individualitou, přáními a potřebami 
do středu našeho zájmu. Maximálně se snažíme, abychom o klien-
ty pečovali tak, aby i přes všechna svá fyzická či psychická omezení 
prožívali svobodný život dle svých zvyklostí. Víme, že ve stáří je 
důležité být součástí společenského života, zůstat aktivní, zažívat 
hezké okamžiky a přitom mít jistotu, že nám bude poskytována 
ta nejlepší možná péče.

Unikátní programy SeneCura pro radost ze života

  Večeře při svíčkách, na kterou zveme rodinu klienta
  Chutně a zdravě 
  Výměnné pobyty v rámci SeniorCenter SeneCura 
  Roční přání, které plníme našim klientům 
  Fit a pohyblivý 70+ i pro seniory z okolí nad 70 let

  Setkávání generací

Koncept péče SeneCura
Ošetřovatelský koncept SeneCura znamená komplexní péči se 
zapojením životního příběhu, individuálních potřeb a zvyklostí klienta. 
Využíváme koncept domácností i reminiscenčních prvků při péči 
o klienty s demencí (tvorba knihy života atd.). Máme terapeutické 
zahrady Memory Garden. K dispozici jsou rehabilitační a fyziotera-
peutické služby. Nabízíme nadstandartní stravu, obědy s výběrem ze 
dvou jídel nebo speciální diety.
Taková je SeneCura, přední uznávaný poskytovatel a zaměstnavatel 
v sociálních službách, který udává směr a zvyšuje kvalitu péče 
a života ve stáří.

Staňte se součástí našeho týmu



SeneCura SeniorCentrum Modřice 
hledá nové kolegy                                      

SENECURA SENIORCENTRUM MODŘICE  se nachází ve městě Modřice, které přímo sousedí s Brnem. Přímo před naším SeniorCentrem 
je zastávka autobusové linky, která jede z centra Brna. Naši klienti i zaměstnanci mohou využít bazén a wellness přímo v budově. Nabízíme 
dvě sociální služby: Domov pro seniory (55 lůžek) a Domov se zvláštním režimem (127 lůžek). Ubytování nabízíme v jednolůžkových, 
dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Pokoje jsou plně vybaveny polohovatelnými postelemi s antidekubitní matrací a vlastním so-
ciálním zařízením. Každý pokoj má balkon či terasu s výhledem na terapeutickou zahradu. Přímo v našem domově je lékařské centrum 
s ordinacemi odborných lékařů a lékárna. Pro častá setkávání různých generací využíváme naši výjimečně krásnou zahradu a společenský sál.

Do našeho SeniorCentra hledáme nadšené, přátelské a zodpovědné kolegy na pozice:

VŠEOBECNÁ SESTRA
Vaše náplň práce
Komplexní základní nebo specializovaná 
zdravotně-ošetřovatelská péče v rozsahu
stanoveném právními předpisy.
Odborné požadavky
Způsobilost k výkonu povolání zdravotní sestry, zájem 
o oblast sociálních služeb, empatii, schopnost rozpoznat 
a vyřešit potřeby klientů. Uživatelská práce s PC, 
odpovědný a aktivní přístup k práci, čistý trestní rejstřík.
Mzda: 1000 - 1080€ dle zkušeností

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 
PRAKTICKÁ SESTRA
Vaše náplň práce
Zdravotní péče o uživatele sociální služby.
Odborné požadavky
Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického asistenta/praktické 
sestry, zájem o oblast sociálních služeb, empatii, schopnost 
rozpoznat a vyřešit potřeby klientů. Uživatelská práce s PC, 
odpovědný a aktivní přístup k práci, čistý trestní rejstřík.
Mzda: 880 - 1000€ dle zkušeností

PEČOVATEL/PEČOVATELKA
Vaše náplň práce
Přímá obslužná péče, podpora soběstačnosti klientů, nácvik 
jednoduchých denních činností, poskytování pomoci při osobní 
hygieně a oblékání.
Odborné požadavky
Způsobilost k výkonu pracovníka v sociálních službách, zájem 
o oblast sociálních služeb, empatii, schopnost rozpoznat a vyřešit 
potřeby klientů. Uživatelská práce s PC, odpovědný a aktivní 
přístup k práci, čistý trestní rejstřík.
Mzda: 680 - 840€ dle zkušeností

BENEFITY PRO NAŠE ZAMĚSTNANCE
  Náborový příspěvek 200€
   Příplatky za práci o víkendu a noční směny ve výši 25 %
   Příplatky za svátky
   Poukázky na nákup potravin
   Dovolená navíc, bonusy za věrnost
  Wellness k využití zdarma přímo v budově
   Dotované stravování
   Možnost profesního vzdělávání
   Práci ve stabilní nadnárodní firmy
   Možnost zajištění ubytování

SENECURA SENIORCENTRUM MODŘICE
Masarykova 1018
664 42 Modřice
www.brno-modrice.senecura.cz

Martin Krňávek - ředitel
E m.krnavek@senecura.cz
T +420 777 889 011      

Kontakt


