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

NÁZEV POZICE   NLZP všeobecná sestra (S1, S2) na stanici LDN (3 volné pozice) 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP ihned nebo dohodou 

MÍSTO VÝKONU PRÁCE  Bílina, Pražská 206/95, Bílina 

PRACOVNÍ ÚVAZEK  1.0 + 1.0 + 1.0 

LHŮTA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY do obsazení pozic  

POPIS PRÁCE   Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a 

standardy, dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy 

upravujícími ochranu veřejného zdraví. Vedení zdravotnické dokumentace a další dokumentace 

vyplývající z jiných právních předpisů, práce s informačním systémem zdravotnického zařízení. 

Poskytuje informace pacientovi v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře. 

Podílí se na přípravě standardů. Vykonává zejména tyto činnosti: edukuje pacienty případně jiné 

osoby v ošetřovatelských postupech a připravuje pro ně informační materiály, přijímá, kontroluje a 

ukládá léčivé přípravky, manipuluje s nimi a zajišťuje jejich dostatečnou zásobu, podává léčivé 

přípravky, pozoruje, hodnotí a zaznamenává stav pacienta. 

POŽADAVKY   Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra dle § 3 

Zákona o nelékařských zdravotnických povoláních  

VÝHODOU JE   praxe na lůžkovém oddělení, nejlépe LDN, znalost pracoviště HNsP 

Bílina 

NABÍZÍME   Nástupní mzdu 21.000 Kč/měsíc; směnový příplatek 2.000 Kč, po 3 

měsících osobní ohodnocení, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění po 12 měsících, další 

benefity; zázemí silné a stabilní společnosti, dobrý kolektiv a pracovní prostředí, firemní akce, 

podpora zaměstnavatele v sebevzdělávání.  

 

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 
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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:   26.03.2018 

Vyvěšeno, dne:   26.03.2018 

Ing. Andrea Nováková 

jednatel HNsP 
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