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

NÁZEV POZICE   NLZP - SANITÁŘ 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP ihned, 01.04.2019, 01.07.2019 

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

PRACOVNÍ ÚVAZEK  1 

LHŮTA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY 20.2.2020  

POPIS PRÁCE   Sanitář vykonává činnosti dle § 37 Vyhlášky 55/2011 Sb. – Vyhláška o 

činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků – v rozsahu své způsobilosti 

může vykonávat činnosti - dováží stravu na oddělení, provádí sběr a mytí nádobí, transportuje 

biologický a zdravotnický materiál, obstarává pochůzky s pacienty po oddělení, provádí technickou 

manipulaci s lůžkem pacientů, jeho očistu, dezinfekci a úpravu, přijímá, kontroluje a ukládá prádlo a 

zdravotnický materiál, pomáhá při polohování pacientů a manipulaci s nimi, včetně základní prevence 

proleženin a úpravy lůžka 

VÝHODOU JE   Sanitářský kurz. 

NABÍZÍME   Nástupní mzdu 16.300 Kč/měsíc; příplatek za nepřetržitý směnný 

provoz 2.000 Kč, po 3 měsících osobní ohodnocení a stravenky, další benefity: příspěvek na penzijní 

připojištění, volnočasový benefit, zázemí stabilní a silné společnosti, dobrý kolektiv a pracovní 

prostředí, firemní akce aj.  Možnost absolvování sanitářského kurzu s podporou zaměstnavatele 

(HNsP kurz uhradí), tento kurz je podmínkou pro vykonávání práce sanitáře. 

 

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

- jméno, příjmení, titul 

- datum a místo narození 

- státní příslušnost 

- místo trvalého pobytu 

- 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  
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CV zasílejte nejpozději do 17.02.2020 na adresu:  

mzdy@hnsp.cz  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výzvu zrušit bez uvedení důvodů. 

V Bílině, dne:   20.01.2020 

Vyvěšeno, dne:   20.01.2020 

Ing. Andrea Abigail Nováková 

jednatel HNsP 
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