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

NÁZEV POZICE   Zdravotně-sociální pracovník/Všeobecná zdravotní sestra s registrací 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP 01.12.2016 nebo dohodou 

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

PRACOVNÍ ÚVAZEK  0.5 na pozici zdravotně-sociální pracovník pro stanice LDN a stanici 

sociálních lůžek; 0,5 na pozici všeobecná zdravotní sestra na stanici sociálních lůžek 

LHŮTA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY nejpozději do 22.12.2016  

POPIS PRÁCE   Úvazek 0.5 - Zdravotně-sociální pracovník vykonává bez odborného 

dohledu a v rozsahu své odborné způsobilosti: poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy 

a standardy; dále mimo jiné vede zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných 

právních předpisů, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení, poskytuje 

pacientovi/klientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře, 

podílí se na přípravě standardů, provádí sociální prevenci včetně depistážní činnosti, zaměřenou na 

cílené a včasné vyhledávání jedinců, kteří se v důsledku své nemoci nebo nemoci blízkých osob 

mohou ocitnout nebo se již ocitli v nepříznivé sociální situaci, provádí sociální šetření u pacientů a 

posuzuje životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům; zajišťuje sociálně-

právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům, v rozsahu své odborné 

způsobilosti vykonává činnosti při přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb. 

Úvazek 0.5 – Všeobecná zdravotní sestra s registrací bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu 

své odborné způsobilosti poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy, vede 

zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných právních předpisů, pracuje 

s informačním systémem zdravotnického zařízení, poskytuje pacientovi informace v souladu se svou 

odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře a dále dle § 4 Vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech 

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 

POŽADAVKY   Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry získaná 

absolvováním: a) nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru 

pro přípravu všeobecných sester, b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra 

na vyšších zdravotních školách, c) vysokoškolského studia ve studijních programech a studijních 

oborech psychologie – péče o nemocné, pedagogika – ošetřovatelství, pedagogika – péče o nemocné, 

péče o nemocné nebo učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, pokud bylo 

studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2003/2004, d) tříletého studia 

v oboru diplomovaná dětská sestra nebo diplomovaná sestra pro psychiatrii na vyšších zdravotních 

školách, pokud bylo studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, e) studijního oboru 

všeobecná zdravotní sestra na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku 

zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997, nebo g) tříletého studia v oboru diplomovaná 

porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno 

nejpozději ve školním roce 2003/2004. Pokud způsobilost k výkonu všeobecné sestry získal muž, je 

oprávněn používat označení odbornosti všeobecný ošetřovatel. (§ 5 Zákon o nelékařských 

zdravotnických povolání.  Zájem o sebevzdělávání.   

VÝHODOU JE   Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotně-sociálního 

pracovníka získaná absolvováním: a) akreditovaného zdravotnického bakalářského nebo 
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magisterského studijního zaměření oboru sociální zaměření, b) nejméně tříletého studia v oborech 

sociálního zaměření na vyšších odborných školách nebo vysokých školách a akreditovaného 

kvalifikačního kurzu zdravotně-sociální pracovník, nebo c) specializačního studia v oboru zdravotně-

sociální péče po získané odborné způsobilosti všeobecné sestry podle § 5 zákona o nelékařských 

zdravotnických povoláních.  Nabízíme možnost zvýšení kvalifikace až po nástupu v tomto oboru, 

nejdéle však do 3 let od nástupu. 

NABÍZÍME   Mzdu 19.500 Kč/měsíc; po zkušební době osobní ohodnocení; 

stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, zázemí stabilní a silné 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 

ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: doručit osobně na recepci HNsP, zaslat prostřednictvím České pošty 

nebo e-mailem včetně příloh na asistentka@hnsp.cz  

CV zasílejte nejpozději do 22.12.2016 na adresu:  

asistentka@hnsp.cz  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výzvu zrušit bez uvedení důvodů. 

V Bílině, dne:   28.11.2016 

Vyvěšeno, dne:   28.11.2016 

Ing. Andrea Nováková 

jednatel HNsP 
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