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

 

NÁZEV POZICE   ostraha – bezpečnostní pracovník 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP ihned nebo po domluvě 

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

PRACOVNÍ ÚVAZEK  1.0 

LHŮTA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY 31.12.2019  

POPIS PRÁCE   Zajišťuje ostrahu a ochranu majetku, osob a chráněných zájmů klienta 

podle rámcových pokynů, zejména na zubní pohotovosti, LSPP a odděleních LDN. Kontroluje 

dodržování režimových opatření uvnitř objektu a pohyb osob. Snaží se odvrátit nebezpečí nebo 

zamezení škod a ztrát na majetku a zdraví osob včetně zajišťování místa do příjezdu hasičů, policie, 

zdravotnické záchranné služby apod. a následně má s nimi součinnost. Provádí činnosti spojené se 

zajišťováním bezpečnosti práce, ochrany zdraví, životního prostředí a bezpečnosti informací na 

svěřených úsecích. Spolupracuje při prošetřování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod, 

zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop aj. indicií a odhalování skutečností svědčících o 

právním zájmu klienta. Spolupracuje na zpracování a přípravě dokumentace pro všechna řízení před 

úřady a soudy. Má součinnost s vymezenými osobami a předávání informací. Vede a vyhodnocuje 

záznamy, vyhotovení situačních hlášení a protokolů s využitím výpočetní a záznamní techniky a 

fotodokumentace.  

POŽADAVKY   bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost 

VÝHODOU JE   praxe v oboru, osvědčení o získání kvalifikace na bezpečnostního 

pracovníka  

NABÍZÍME   Nástupní mzdu 16.000 Kč/měsíc; po 3 měsících osobní ohodnocení a 

stravenky, 25 dní řádné dovolené,  22,5 hodiny sociální volno, další benefity: příspěvek na penzijní 

připojištění, volnočasový benefit, zázemí stabilní a silné společnosti, možnosti dalšího vzdělávání na 

školeních, dobrý kolektiv a pracovní prostředí, firemní akce aj. 

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 
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- 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 31.12.2019 na adresu:  

mzdy@hnsp.cz  

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výzvu zrušit bez uvedení důvodů. 

V Bílině, dne:   11.10.2019 

Vyvěšeno, dne:   11.10.2019 

Ing. Andrea Nováková 

jednatelka HNsP 
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