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 … jsme zde pro Vás. 

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

NÁZEV POZICE   Praktický lékař pro dospělé 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP dohodou 

MÍSTO VÝKONU PRÁCE  Bílina, Pražská 206/95 

PRACOVNÍ ÚVAZEK  1,0 

LHŮTA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY do obsazení pozice 

POPIS PRÁCE   Výkon práce praktického lékaře pro dospělé 

POŽADAVKY   Odborná způsobilost k výkonu práce praktického lékaře, zdravotní 

způsobilost a bezúhonnost, zájem a předpoklady o práci v oboru, spolehlivost, proklientský přístup. 

NABÍZÍME    Pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením ve 

zdravotnickém zařízení s akreditací kvality dle SAK o.p.s. pro lůžkovou i ambulantní část, zázemí 

stabilní a silné společnosti, dobrý kolektiv a pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené, 3 dny sociální 

volno, volnočasový benefit, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, podpora zaměstnavatele v 

sebevzdělávání. NAŠE POLIKLINIKA ZÍSKALA OPRÁVNĚNÍ K USKUTEČŇOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

V ZÁKLADNÍM KMENI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ.  

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

- jméno, příjmení, titul 

- datum a místo narození 

- státní příslušnost 

- místo trvalého pobytu 

- 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 na adresu: mzdy@hnsp.cz  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výzvu zrušit bez uvedení důvodů. 

V Bílině, dne:   17.12.2021 

Vyvěšeno, dne:   17.12.2021 

Kontaktní osoba: Klára Schillerová, telefon: 417 777 413 

Ing. Andrea Nováková, jednatel HNsP 
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