VEDOUCÍ SESTRA NEUROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ
Naplňuje Vás práce všeobecné sestry a spokojenost pacientů je pro Vás na prvním místě?
Chcete zúročit nabyté zkušenosti a jste připraven/a vést a motivovat tým svěřeného oddělní?
Pak hledáme právě Vás!
Nemocnice Šumperk a.s. vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení vedoucí pracovní pozice:
vedoucí sestra NEUROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ
Zaměstnavatel: Nemocnice Šumperk a.s., pracoviště Šumperk
Region: Olomoucký kraj
Co požadujeme:
odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb;
VŠ vzdělání ošetřovatelského směru, příp. specializační vzdělání v oboru Ošetřovatelská péče
v interních oborech, Intenzivní péči nebo Organizace a řízení ve zdravotnictví vítáme;
5 let práce (praxe na obdobném lůžkovém oddělení výhodou, ale není podmínkou);
výbornou znalost standardů ošetřovatelské péče ve zdravotnictví;
základní orientace v ekonomice zdravotnictví;
zkušenost s vedením týmu;
samostatnost, schopnost koordinace týmové práce, aktivní a pozitivní přístup, proklientsky
orientované a vstřícné vystupování, týmového ducha, spolehlivost, pracovitost, odolnost vůči
stresu, časová flexibilita a ochota neustále se vzdělávat;

Co Vás čeká:
vedení 20členného týmu NLZP;
úzká spolupráce s vrchní sestrou a lékařskými týmy;
podílení se na neustálém zvyšování kvality poskytované péče, zavádění nových postupů a
doporučení v oblasti ošetřovatelské péče do praxe, materiálně technickém rozvoji oddělení;
podílení se na vedení zdravotnické dokumentace a s ní související dokumentace;
zajišťování dílčí personální agendy, práce s personálním systémem;
kontrolní činnost.
Co nabízíme:
zázemí a pracovní stabilitu u významné soukromé společnosti;
seberealizaci a možnost profesního růstu;
plný pracovní úvazek;
stabilní a motivující mzdové ohodnocení;
široké finanční i nefinanční zaměstnanecké benefity:
www.nemocnicesumperk.cz/kariera/benefity-pro-zamestnance
K žádosti o zařazení do výběrového řízení je třeba doložit:
strukturovaný profesní životopis se zaměřením na odbornou praxi;
fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci;
motivační dopis;
návrh vlastní koncepce organizace práce oddělení s lůžkovou složkou v oblasti
ošetřovatelské péče a řízení NLZP.

Nemocnice Šumperk a.s., IČO 47682795, se sídlem Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk, informuje
uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonného podkladu pouze za
účelem opatření souvisejících s realizací přijímacího řízení, nejdéle však 6 měsíců od ukončení
výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány. Uchazeč má
právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.
Přihlášky do výběrového řízení je možné zaslat do 15.8.2022 prostřednictvím tlačítka "ODPOVĚDĚT",
které naleznete v detailu inzerátu na našich stránkách www.nemocnicesumperk.cz v sekci "Kariéra a
vzdělávání" v sekci "Kariéra" https://kariera.nemocnicesumperk.cz/

TĚŠÍME SE NA VAŠE REAKCE!

ZEDNÍK
Zaměstnavatel: Nemocnice Šumperk a.s., pracoviště Šumperk
Region: Olomoucký kraj
Co požadujeme:
- vyučen v oboru zedník, výuční list (nebo v příbuzném oboru) výhodou;
- praxe v oblasti stavebnictví;
- orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci;
- orientace v pracovních a technologických postupech pro omítkářské, betonářské a zednické
práce;
- zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost;
- samostatnost, aktivní přístup při výkonu práce a realizaci svěřených úkolů v řádném termínu,
schopnost týmové spolupráce, komunikační dovednosti, spolehlivost, pečlivost.
Co Vás čeká:
- realizace oprav a menších zakázek v areálu Nemocnice Šumperk;
- základní malířské práce, štukování, obklady a dlažby a dlažby výhodou;
- práce v menším kolektivu;
- výpočty spotřeby materiálů pro zdění a omítání;
- posuzování vhodnosti a kvality stavebních materiálů;
- zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání
zárubní;
- nahazování, štukování a omítání ploch;
- výroba malt a čerstvého betonu ze suchých maltových a betonových směsí.
Co nabízíme:
- zázemí a pracovní stabilitu u významné soukromé společnosti;
- seberealizaci a možnost profesního růstu;
- plný pracovní úvazek;
- stabilní a motivující mzdové ohodnocení;
- široké finanční i nefinanční zaměstnanecké benefity
https://kariera.nemocnicesumperk.cz/benefity-pro-zamestnance/

K žádosti je třeba doložit:
- výpis z rejstříku trestů (neplatí pro zaměstnance Nemocnice Šumperk a.s.).
Nemocnice Šumperk a.s., IČO 47682795, se sídlem Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk, informuje
uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonného podkladu pouze za
účelem opatření souvisejících s realizací přijímacího řízení, nejdéle však 6 měsíců od ukončení
výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány. Uchazeč má
právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.
Přihlášky je možné zaslat do 31.8.2022 prostřednictvím tlačítka "ODPOVĚDĚT", které naleznete v
detailu inzerátu na našich stránkách www.nemocnicesumperk.cz v sekci "Kariéra a vzdělávání" v
záložce "Kariéra" www.kariera.nemocnicesumperk.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠE REAKCE!

