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

NÁZEV POZICE   ERGOTERAPEUT 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP ihned 

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

PRACOVNÍ ÚVAZEK  0,2 – 1,0 

LHŮTA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY do 30.04.2020  

POPIS PRÁCE   Přímou práci s klienty lůžkového oddělení LDN, rozvoj hrubé a jemné 

motoriky, nácvik sebeobsluhy, trénink kognitivních funkcí, aktivizační činnosti, využívá koncepty 

bazální stimulace. Provádí ergo vyšetření zaměřené na analýzu aktivit pacienta, hodnocení 

senzomotoriky, mobility a lokace. Hodnocení a nácvik běžných denních činností. Vše zaznamenává do 

formulářů v řízené dokumentaci. Navrhuje kompenzační pomůcky pro konkrétní pacienty a učí je tyto 

pomůcky používat. Pracuje individuálně i ve skupině.     

POŽADAVKY   Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oboru ergoterapie, 

nebo potvrzení o studiu v oboru a splněn minimálně 1 ročník, vysoké pracovní nasazení a pozitivní 

přístup k seniorům. 

VÝHODOU JE   Praxe ve zdravotnickém zařízení 

NABÍZÍME   Nástupní mzdu 26.000 Kč/měsíc; příplatek za nepřetržitý směnný 

provoz 7.000 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. 

 

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 25.04.2020 na adresu:  

mzdy@hnsp.cz  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výzvu zrušit bez uvedení důvodů. 

V Bílině, dne:   06.03.2020 

Vyvěšeno, dne:   06.03.2020 

Ing. Andrea Abigail Nováková 

jednatel HNsP 
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