
DISPEČER PRO TECHNICKÝ DISPEČINK  
 
Zaměstnavatel: Nemocnice Šumperk a.s., pracoviště Šumperk  
Region: Olomoucký kraj  
 
Co požadujeme: 

- středoškolské vzdělání; 

- vzdělání technického zaměření v oblasti elektrotechniky, vyhrazených technických zařízení nebo 

IT vítáno; 

- zkušenosti s měřením regulací systémů vítány 

- platná odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/78 Sb., minimálně § 6 v elektrotechnice  

pro samostatnou činnost na elektrických zařízeních v provozu vítána; 

- zajištění nepřetržitého provozu technického dispečinku ve 12 hod. směnách od 07:00-19:00, 

19:00 – 07:00;  

- řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič; 

- zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost; 

- schopnost týmové spolupráce, komunikační dovednosti, pracovitost, spolehlivost a odpovědnost. 

 

Co Vás čeká:  

- obsluha centrálního technického dispečinku nemocnice;  

- ovládání a řízení jednotlivých technologických celků; 

- kontrola a obsluha bezpečnostních systémů nemocnice; 

- řešení vzniklé provozní poruchy a havárie; 

- podílí se na operativní údržbě a odstraňování závad.  

 

Co nabízíme: 

- zázemí a pracovní stabilitu u významné soukromé společnosti;  

- nekuřáckou politiku organizace; 

- stabilní a motivující mzdové ohodnocení; 

- široké finanční i nefinanční zaměstnanecké benefity 

https://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;  

 
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 30.6.2022 prostřednictvím tlačítka "ODPOVĚDĚT", 
které naleznete v detailu inzerátu na našich stránkách www.nemocnicesumperk.cz v sekci "Kariéra a 
vzdělávání" v záložce "Kariéra" (https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/nabidka-prace)  
 

TĚŠÍME SE NA VAŠE REAKCE! 

https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/benefity-pro-zamestnance


 
POMOCNÝ KUCHAŘ/KA 

 
Zaměstnavatel: Nemocnice Šumperk a.s., pracoviště Šumperk 
Region: Olomoucký kraj 
 
 

Požadujeme: 

- minimálně základní vzdělání; 

- zkušenosti ze stravovacího provozu; 

- zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost; 

- pečlivost, samostatnost, aktivní a pozitivní přístup, proklientsky orientované a vstřícné 

vystupování, týmového ducha, spolehlivost, pracovitost, odolnost vůči stresu, ochotu učit se novým 

postupům. 

 

Co Vás čeká: 

- obsluha myčky, přípravné a pomocné práce ve stravovacím provozu; 

- pracovní doba – 5:30 – 13:30, 1x za cca 3 týdny sobota a neděle od 05:00 hod. do 11:00 hod. 

 

Co nabízíme: 

- zázemí a pracovní stabilitu u významné soukromé společnosti; 

- stálou spolupráci na plný pracovní úvazek; 

- stabilní a motivující mzdové ohodnocení; 

- široké finanční i nefinanční zaměstnanecké benefity 

https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/benefity-pro-zamestnance 

 

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. 

Kontaktujte nás prostřednictvím tlačítka "ODPOVĚDĚT", které naleznete v detailu inzerátu na našich 
stránkách www.nemocnicesumperk.cz v sekci "Kariéra a vzdělávání" v záložce "Kariéra" 
https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/nabidka-prace 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠE REAKCE! 

 

https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/benefity-pro-zamestnance
http://www.nemocnicesumperk.cz/
https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/nabidka-prace


PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ 
 
 
Zaměstnavatel: Nemocnice Šumperk a.s., pracoviště Šumperk 
Region: Olomoucký kraj 
 
 
Co požadujeme: 
 

- středoškolské vzdělání v oboru elektro – slaboproud; 

- minimálně § 6 vyhlášky 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice; 

- dobrou orientaci v elektro dokumentaci strojů; 

- samostatnost při opravách a dalších činnostech elektroúdržby; 

- řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič. 

 

Co Vás čeká: 
 

- provádění kontroly, údržba a oprava elektrických rozvodů a zařízení; 

- odstraňování závad na elektrozařízeních. 

 

Co nabízíme: 
 

- zázemí a pracovní stabilitu u významné soukromé společnosti; 

- výkon práce výhradně Šumperk; 
- pravidelnou pracovní dobu 6:00 – 14:00 hod., případně 7:00 – 15:00 hod.; 
- stabilní a motivující mzdové ohodnocení; 

- široké finanční i nefinanční zaměstnanecké benefity 

https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/benefity-pro-zamestnance 

 

 

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. 

Kontaktujte nás prostřednictvím tlačítka "ODPOVĚDĚT", které naleznete v detailu inzerátu na našich 
stránkách www.nemocnicesumperk.cz v sekci "Kariéra a vzdělávání" v záložce "Kariéra" 
https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/nabidka-prace 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠE REAKCE! 

 
 
 
 
 

https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/benefity-pro-zamestnance
http://www.nemocnicesumperk.cz/
https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/nabidka-prace


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://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/benefity-pro-zamestnance.  

 
K žádosti o zařazení do výběrového řízení 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 do výběrového řízení je možné zaslat do 30.6.2022 prostřednictvím tlačítka "ODPOVĚDĚT", 
které naleznete v detailu inzerátu na našich stránkách www.nemocnicesumperk.cz v sekci "Kariéra a 
vzdělávání" v záložce "Kariéra" https://www.nemocnicesumperk.cz/kariera/nabidka-prace 

 
 
TĚŠÍME SE NA VAŠE REAKCE! 


