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

 

NÁZEV POZICE   Úklid areálu pro studenty nad 15 let 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP 1.4.2017 

MÍSTO VÝKONU PRÁCE  Bílina, Pražská 206/95 

PRACOVNÍ ÚVAZEK Dohoda o provedení práce – 1.4.2017 (v případě nepříznivého počasí       

se termín přeloží na 8.4.2017) čas 9:00 – 15:00 hodin 

LHŮTA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY 30.03.2017 

POPIS PRÁCE   Sběr odpadků a úklid v areálu HNsP  

POŽADAVKY   vhodná obuv a pracovní oděv 

PODMÍNKA vyplněný osobní dotazník, který přinesete v den nástupu 

NABÍZÍME   Za tuto odvedenou práci nabízíme mzdu 400,- Kč  

 

 

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

- jméno, příjmení, titul 

- datum a místo narození 

- státní příslušnost 

- místo trvalého pobytu 

- číslo občanského průkazu (doklad o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka) 

- telefonické spojení 

- datum a podpis uchazeče 

 

K PŘIHLÁŠCE NUTNO DOLOŽIT 

- 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.  

CV zasílejte nejpozději do 30.03.2017 na adresu: mzdy@hnsp.cz  
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Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výzvu zrušit bez uvedení důvodů. 

V Bílině, dne:   23.03.2017 

Vyvěšeno, dne:   23.03.2017 

Ing. Andrea Nováková 

jednatel HNsP 
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