Pozice: OŠETŘOVATEL/KA pro zdravotnické zařízení v Zábřehu
Zaměstnavatel: Nemocnice Šumperk a.s., pracoviště Zábřeh
Region: Olomoucký kraj
Náplň práce:
 Specifické činnosti v oboru ošetřovatelství, poskytování základní ošetřovatelské péče.
Požadujeme:
 odbornou způsobilosti dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění,
 schopnost aktivního, samostatného jednání, vstřícné chování a vystupování,
 pracovitost, spolehlivost a odpovědnost.
Nabízíme:
 Zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti,
 podmínky pro osobní a profesionální rozvoj (např. další odborné vzdělávání s podporou
nemocnice),
 možnost ubytování.
Mzdové podmínky:


Tarifní zařazení (nástupní mzda 13.700- Kč + zhodnocení praxe, po ukončení adaptačního
procesu přiznání individuálního osobního ohodnocení).

Benefity:
 Zajímavý sociální a zaměstnanecký bonusový systém společnosti, možnost ubytování, (např.
příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, týden dovolené navíc, bezúročné
zápůjčky………..).
Termín nástupu:


Předpoklad přijetí 1.9.2017 (případně dle dohody).

Kontakt:



Bc. Monika Žaitliková, hlavní sestra Nemocnice Šumperk a.s., e-mail:
monika.zaitlikova@nemocnicesumperk.cz, tel.: 602 697 486
Ing. Mgr. Renata Kleštincová, vedoucí personálního oddělení., e-mail:
renata.klestincova@nemocnicesumperk.cz, tel: 607 925 724

Pozice: VŠEOBECNÁ SESTRA pro zdravotnické zařízení v Zábřehu
Pracoviště: Nemocnice Šumperk a.s., pracoviště Zábřeh
Region: Olomoucký kraj
Náplň práce:
 Specifické činnosti v oboru ošetřovatelství, poskytování základní a specializované
ošetřovatelské péče, dohled na činnost ostatních zdravotnických i jiných odborných
pracovníků v oboru.
Požadujeme:
 odbornou způsobilosti dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění,
 osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu výhodou,
 schopnost aktivního, samostatného jednání, vstřícné chování a vystupování,
 pracovitost, spolehlivost a odpovědnost.
Nabízíme:
 Zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti,
 podmínky pro osobní a profesionální rozvoj (např. další odborné vzdělávání s podporou
nemocnice),
 možnost ubytování.
Mzdové podmínky:


Tarifní zařazení (nástupní mzda od 19.000- Kč + zhodnocení praxe, po ukončení adaptačního
procesu přiznání individuálního osobního ohodnocení).

Benefity:
 Zajímavý sociální a zaměstnanecký bonusový systém společnosti, možnost ubytování, (např.
příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, týden dovolené navíc, bezúročné
zápůjčky………..).
Termín nástupu:


Předpoklad přijetí 1.9.2017 (případně dle dohody).

Kontakt:
 Bc. Monika Žaitliková, hlavní sestra Nemocnice Šumperk a.s., e-mail:
monika.zaitlikova@nemocnicesumperk.cz, tel.: 602 697 486
 Ing. Mgr. Renata Kleštincová, vedoucí personálního oddělení, e-mail:
renata.klestincova@nemocnicesumperk.cz, tel: 607 925 724

Pozice: VŠEOBECNÁ SESTRA pro zdravotnické zařízení v Zábřehu
Pracoviště: Nemocnice Šumperk a.s., pracoviště Zábřeh
Region: Olomoucký kraj
Náplň práce:
 Specifické činnosti v oboru ošetřovatelství, poskytování základní a specializované
ošetřovatelské péče, dohled na činnost ostatních zdravotnických i jiných odborných
pracovníků v oboru.
Požadujeme:
 odbornou způsobilosti dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění,
 osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu výhodou,
 certifikovaný kurz Rehabilitační ošetřování specifických skupin imobilních klientů,
 schopnost aktivního, samostatného jednání, vstřícné chování a vystupování,
 pracovitost, spolehlivost a odpovědnost.
Nabízíme:
 Zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti,
 podmínky pro osobní a profesionální rozvoj (např. další odborné vzdělávání s podporou
nemocnice),
 možnost ubytování.
Mzdové podmínky:


Tarifní zařazení (nástupní mzda od 19.000- Kč + zhodnocení praxe, po ukončení adaptačního
procesu přiznání individuálního osobního ohodnocení).

Benefity:
 Zajímavý sociální a zaměstnanecký bonusový systém společnosti, možnost ubytování, (např.
příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, týden dovolené navíc, bezúročné
zápůjčky………..).
Termín nástupu:


Předpoklad přijetí 1.9.2017 (případně dle dohody).

Kontakt:
 Bc. Monika Žaitliková, hlavní sestra Nemocnice Šumperk a.s., e-mail:
monika.zaitlikova@nemocnicesumperk.cz, tel.: 602 697 486
 Ing. Mgr. Renata Kleštincová, vedoucí personálního oddělení, e-mail:
renata.klestincova@nemocnicesumperk.cz, tel: 607 925 724

Pozice: STANIČNÍ SESTRA pro zdravotnické zařízení v Zábřehu
Pracoviště: Nemocnice Šumperk a.s., pracoviště Zábřeh
Region: Olomoucký kraj
Náplň práce:
 Specifické činnosti v oboru ošetřovatelství, poskytování základní, specializované a vysoce
specializované ošetřovatelské péče, dohled na činnost ostatních zdravotnických i jiných
odborných pracovníků v oboru.
Požadujeme:
 odbornou způsobilosti dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění,
 specializovaná způsobilost (v oboru geriatrie předností),
 osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
 minimálně 2 roky praxe v oboru ošetřovatelství,
 schopnost aktivního, samostatného jednání, vstřícné chování a vystupování,
 pracovitost, spolehlivost a odpovědnost.
Nabízíme:
 Zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti,
 podmínky pro osobní a profesionální rozvoj (např. další odborné vzdělávání s podporou
nemocnice),
 možnost ubytování.
Mzdové podmínky:


Tarifní zařazení (nástupní mzda od 21.000- Kč + zhodnocení praxe, po ukončení adaptačního
procesu přiznání individuálního osobního ohodnocení).

Benefity:
 Zajímavý sociální a zaměstnanecký bonusový systém společnosti, možnost ubytování, (např.
příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, týden dovolené navíc, bezúročné
zápůjčky………..).
Termín nástupu:


Předpoklad přijetí 1.9.2017 (případně dle dohody).

Kontakt:
 Bc. Monika Žaitliková, hlavní sestra Nemocnice Šumperk a.s., e-mail:
monika.zaitlikova@nemocnicesumperk.cz, tel.: 602 697 486
 Ing. Mgr. Renata Kleštincová, vedoucí personálního oddělení ., e-mail:
renata.klestincova@nemocnicesumperk.cz, tel: 607 925 724

Pozice: FYZIOTERAPEUT
Pracoviště: Nemocnice Šumperk a.s., pracoviště Zábřeh
Region: Olomoucký kraj
Náplň práce:
 specifické činnosti v oboru ošetřovatelství, poskytování zdravotní péče v souladu
se standardy a předpisy.
 na základě indikace lékaře, či vlastních vyšetření, provádí optimální varianty a kombinace
fyzioterapeutických postupů tak, aby bylo dosaženo cíle požadovaného lékařem.
Požadujeme:
 odbornou způsobilosti dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění,
 specializovaná způsobilost v oboru fyzioterapeut,
 osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
 schopnost aktivního, samostatného jednání, vstřícné chování a vystupování,
 pracovitost, spolehlivost a odpovědnost.
Nabízíme:
 Zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti,
 podmínky pro osobní a profesionální rozvoj (např. další odborné vzdělávání s podporou
nemocnice),
 možnost ubytování.
Mzdové podmínky:


Tarifní zařazení (nástupní mzda od 20.000- Kč + zhodnocení praxe, po ukončení adaptačního
procesu přiznání individuálního osobního ohodnocení).

Benefity:
 Zajímavý sociální a zaměstnanecký bonusový systém společnosti, možnost ubytování, (např.
příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, týden dovolené navíc, bezúročné
zápůjčky………..).
Termín nástupu:


Předpoklad přijetí 1.9.2017 (případně dle dohody).

Kontakt:
 Bc. Monika Žaitliková, hlavní sestra Nemocnice Šumperk a.s., e-mail:
monika.zaitlikova@nemocnicesumperk.cz, tel.: 602 697 486
 Ing. Mgr. Renata Kleštincová, vedoucí personálního oddělení, e-mail:
renata.klestincova@nemocnicesumperk.cz, tel: 607 925 724

Pozice: SANITÁŘ/KA
Zaměstnavatel: Nemocnice Šumperk a.s., pracoviště Zábřeh
Region: Olomoucký kraj
Náplň práce:
 Specifické činnosti v oboru ošetřovatelství, poskytování základní ošetřovatelské péče.
Požadujeme:
 odbornou způsobilosti dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění (sanitářský kurz),
 schopnost aktivního, samostatného jednání, vstřícné chování a vystupování,
 pracovitost, spolehlivost a odpovědnost.
Nabízíme:
 Zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti,
 podmínky pro osobní a profesionální rozvoj (např. další odborné vzdělávání s podporou
nemocnice),
 možnost ubytování.
Mzdové podmínky:


Tarifní zařazení (nástupní mzda od 12.500- Kč + zhodnocení praxe, po ukončení adaptačního
procesu přiznání individuálního osobního ohodnocení).

Benefity:
 Zajímavý sociální a zaměstnanecký bonusový systém společnosti, možnost ubytování, (např.
příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, týden dovolené navíc, bezúročné
zápůjčky………..).
Termín nástupu:


Předpoklad přijetí 1.9.2017 (případně dle dohody).

Kontakt:



Bc. Monika Žaitliková, hlavní sestra Nemocnice Šumperk a.s., e-mail:
monika.zaitlikova@nemocnicesumperk.cz, tel.: 602 697 486
Ing. Mgr. Renata Kleštincová, vedoucí personálního oddělení., e-mail:
renata.klestincova@nemocnicesumperk.cz, tel: 607 925 724

Pozice: ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
Zaměstnavatel: Nemocnice Šumperk a.s., pracoviště Zábřeh
Region: Olomoucký kraj
Náplň práce:
 Specifické činnosti v oboru ošetřovatelství, poskytování základní a specializované
ošetřovatelské péče.
Požadujeme:
 odbornou způsobilosti dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění,
 schopnost aktivního, samostatného jednání, vstřícné chování a vystupování,
 pracovitost, spolehlivost a odpovědnost.
Nabízíme:
 Zázemí silné a dynamicky se rozvíjející společnosti,
 podmínky pro osobní a profesionální rozvoj (např. další odborné vzdělávání s podporou
nemocnice),
 možnost ubytování.
Mzdové podmínky:


Tarifní zařazení (nástupní mzda 16.000,- Kč + zhodnocení praxe, po ukončení adaptačního
procesu přiznání individuálního osobního ohodnocení).

Benefity:
 Zajímavý sociální a zaměstnanecký bonusový systém společnosti, možnost ubytování, (např.
příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, týden dovolené navíc, bezúročné
zápůjčky………..).
Termín nástupu:


Předpoklad přijetí 1.9.2017 (případně dle dohody).

Kontakt:



Bc. Monika Žaitliková, hlavní sestra Nemocnice Šumperk a.s., e-mail:
monika.zaitlikova@nemocnicesumperk.cz, tel.: 602 697 486
Ing. Mgr. Renata Kleštincová, vedoucí personálního oddělení., e-mail:
renata.klestincova@nemocnicesumperk.cz, tel: 607 925 724

