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

 

NÁZEV POZICE   Pomocná kuchařka 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP ihned nebo dohodou 

MÍSTO VÝKONU PRÁCE  Bílina, Pražská 206/95 

PRACOVNÍ ÚVAZEK  1.0  

LHŮTA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY nejpozději do 31.10.2019  

POPIS PRÁCE   Veškeré přípravné práce ovoce a zeleniny dle denního plánu stravy   
na celý den, příprava tekutin (pitný režim) pro lůžkové stanice, pomoc při přípravě snídaní                    
a studených večeří, příprava zeleninových a ovocných salátů, oblohy, kompotů, rozdělování porcí. 
Podílí se na přípravách porcí masa, zadělává těsta, během celého dne odmývá nádobí a ostatní náčiní 
v kuchyni, smažení pokrmů, zpracování a úprava těsta, úklid pracovních stolů a dalšího zařízení, 
třídění a likvidace odpadu, aj.  

VÝHODOU JE   praxe ve stravovacím zařízení zdravotnického zařízení 

NABÍZÍME   mzdu 15.500 Kč/měsíc; po zkušební době 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, 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 
- 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. CV zasílejte nejpozději do 25.10.2019 na adresu:  

Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. 
Pražská 206/95 
418 01   BÍLINA 

nebo elektronicky na mzdy@hnsp.cz . 
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Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výzvu zrušit bez uvedení důvodů. 

V Bílině, dne:   15.08.2019 

Vyvěšeno, dne:   15.08.2019 

 

Ing. Andrea Nováková 

jednatel HNsP 
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