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Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. vyhlašuje výzvu na obsazení pozice 

NÁZEV POZICE   Pracovník v sociálních službách 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP ihned  

MÍSTO VÝKONU PRÁCE  Bílina, Pražská 206/95, PSČ 418 01 

PRACOVNÍ ÚVAZEK  plný úvazek 

LHŮTA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY do obsazení  

POPIS PRÁCE   Pracovník v sociálních službách – v rozsahu své odborné způsobilosti 

může vykonávat činnosti spojené s poskytováním základní ošetřovatelské péče a specializované 

ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu; přitom zejména: provádí hygienickou péči u 

pacientů, pomáhá při podávání léčebné výživy pacientům, pomáhá při jídle ležícím nebo 

nepohyblivým pacientům, případně je krmí, doprovází pacienty na odborná vyšetření a ošetření, aj. 

Zpracovává individuální plánování pro klienty. Práce na počítači – sociální dokumentace klienta.   

VÝHODOU JE   Osvědčení pro pracovníky v sociálních službách,                               

praxe ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení v oboru. 

NABÍZÍME   Nástupní mzdu 16.500 Kč/měsíc; příplatek za nepřetržitý směnný 

provoz 2.000,- Kč/měsíc, po 3 měsících osobní ohodnocení a stravenky – 150,- Kč, další benefity: 

příspěvek na penzijní připojištění po odpracovaném roce, volnočasový benefit, zázemí stabilní a silné 

společnosti, dobrý kolektiv a pracovní prostředí, firemní akce aj. Možnost absolvování kurzu pro 

pracovníky v sociálních službách s podporou zaměstnavatele (HNsP kurz uhradí), tento kurz je 

podmínkou pro vykonávání práce pracovníka v sociálních službách. 

 

PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA ZÁJEMCE MUSÍ OBSAHOVAT (PŘILOŽIT JAKO SAMOSTATNÝ DOKLAD): 

- jméno, příjmení, titul 

- datum a místo narození 

- státní příslušnost 

- místo trvalého pobytu 

- telefonické spojení 

- datum a podpis uchazeče 

K PŘIHLÁŠCE NUTNO DOLOŽIT 

- profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a 

dovednostech 

- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely této výzvy 

 

ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: doručit osobně na recepci HNsP, zaslat prostřednictvím České pošty 

nebo e-mailem včetně příloh na mzdy@hnsp.cz  
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CV zasílejte nejpozději do 30.04.2022 na adresu:  

mzdy@hnsp.cz  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výzvu zrušit bez uvedení důvodů. 

V Bílině, dne:   23.02.2022 

Vyvěšeno, dne:   23.02.2022 

Ing. Andrea Abigail Nováková 

jednatelka HNsP 
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