Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o.
Sídlo: Bílina, ul. Pražská 206/95, PSČ 418 01
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, Oddíl C, vložka 6957

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

NLZP - OŠETŘOVATEL

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP
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MÍSTO VÝKONU PRÁCE

Bílina, Pražská 206/95, PSČ 418 01

PRACOVNÍ ÚVAZEK

1.0

LHŮTA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

do 09.06.2017

POPIS PRÁCE
Ošetřovatel vykonává činnosti dle § 37 Vyhlášky 55/2011 Sb. –
Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků – 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.
POŽADAVKY
Odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele dle § 36 Zákona
o nelékařských zdravotnických povoláních: 1) Odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele
získaná absolvováním: a ) akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru ošetřovatel, b) tříletého studia
ukončeného závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole v oboru ošetřovatel, c)
akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru ošetřovatel/ošetřovatelka – pěstounka, charitní
ošetřovatel, ošetřovatel nebo pěstounka, pokud bylo studium zahájeno do konce roku 2004, d) studia
ukončeného závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole, zdravotnické odborné škole nebo
středním odborném učilišti zdravotnickém v oboru ošetřovatel/ošetřovatelka,
ošetřovatel/ošetřovatelka se zaměřením na rodinnou výchovu nebo v oboru zdravotník prvního
zaměření – ošetřovatelské a pečovatelské práce, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno
nejpozději ve školením roce 2003/2004, e) nejméně 4 semestrů akreditovaného magisterského
studijního programu všeobecné lékařství a složením zkoušky z předmětu ošetřovatelství, péče o
nemocné nebo obdobného předmětu včetně praktické části výuky, f) 3 semestrů akreditovaného
zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu všeobecných sester nebo porodních
asistentek nebo příslušného studijního oboru na vyšší zdravotnické škole, g) 3 ročníků studia na
střední zdravotnické škole v oboru všeobecná sestra, dětská sestra nebo zdravotní sestra, nebo h) 4
ročníků studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent. 2) Za výkon povolání
ošetřovatele se považuje poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem zdravotnického
pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství; dále se
ošetřovatel ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči.
VÝHODOU JE

praxe ve zdravotnickém zařízení v oboru viz požadavky

NABÍZÍME
Nástupní mzdu 13.500 Kč/měsíc; po 3 měsících osobní ohodnocení a
stravenky, další benefity: příspěvek na penzijní připojištění, zázemí stabilní a silné společnosti, dobrý
kolektiv a pracovní prostředí, firemní akce aj.
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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
-

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
CV zasílejte nejpozději do 09.06.2017 na adresu:
mzdy@hnsp.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výzvu zrušit bez uvedení důvodů.
V Bílině, dne:

16.02.2017

Vyvěšeno, dne:

17.02.2017

Ing. Andrea Nováková
jednatel HNsP

Ing. Andrea Nováková
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