Ředitel Hospice na Svatém Kopečku
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
vrchní sestra
s místem výkonu práce nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček
Požadujeme:
o vysokoškolské vzdělání v oboru (možnost doplnění v průběhu pracovního poměru),
o registrace – osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
o znalost zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky
č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a dalších souvisejících právních norem,
o praxe ve zdravotnictví min. 8 let, z toho nejméně 5 let u lůžka,
o samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, komunikační a organizační schopnosti,
o znalost práce na PC,
o orientace v problematice paliativní a hospicové péče, zkušenosti s doprovázením umírajících.
Výhodou je:
o znalost a zkušenost se zaváděním standardů ve zdravotnictví a sociálních službách a znalost příslušných
právních norem,
o zkušenosti s vedením většího kolektivu,
o zkušenosti s prací v sociální oblasti.
o
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o
o
o

Nabízíme:
plný pracovní úvazek,
odpovídající platové zařazení,
příjemné pracovní prostředí,
nástup možný ihned,
možnost prohlubování a zvyšování kvalifikace.

o
o
o
o
o
o

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, obsahující tyto náležitosti:
jméno a příjmení, titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
kontaktní údaje (mobilní telefon, e-mail),
souhlas se zpracováním osobních údajů,
datum a podpis uchazeče.
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K přihlášce je nutno přiložit:
strukturovaný životopis,
motivační dopis,
kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání,
kopii dokladu o registraci – osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad příslušného státu).
Vaše přihlášky očekáváme v písemné podobě nejpozději dne 22. 8. 2016 na adrese:
Hospic na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček
Obálka bude označena nápisem: NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po ukončení
výběrového řízení v sídle organizace. Nevyzvednuté budou skartovány.
Kontaktní osoba v případě dotazů je Mgr. Martina Ležáková, tel.: 585 100 036 a Anna Šišková, tel.:
585 100 033. Dotazy je možné vznést v pracovní dny mezi 9 a 14 hodinou.
Vybraní uchazeči budou pozváni k druhému kolu výběrového řízení – osobnímu pohovoru. Bližší informace
o pohovoru budou vybraným uchazečům sděleny prostřednictvím jednotlivých kontaktních údajů.
V Olomouci dne 29. 7. 2016
Mgr. Jiří Borik
ředitel

