
Nový domov, příspěvková organizace 

U Bažantnice 1546/15, Nové Město 735 06  Karviná 

 

OZNÁMENÍ  O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  
 
Druh práce:   všeobecná sestra nebo praktická sestra  
 

Počet obsazovaných míst:  1  
 

Pracovní doba:  37,5 hod týdně   - 11,5 hod. směny 
 

Pracovní poměr:    nástup dle dohody na pracovní poměr nebo dohodu o provedení 
práce nebo pracovní činnosti 
 

Platové zařazení:   10. platová třída u všeobecné sestry, 9. tř.  u praktické sestry 

platový stupeň a platový tarif podle délky uznané praxe ( 21040 - 34320 Kč) + zvláštní příplatky 

2630,-  + příplatky za práci v sobotu, neděli a svátky  
 

Charakteristika vykonávané práce:  
 Plánování a poskytování  ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu. 
 Vykonávání  činností podle § 3 a § 4 vyhlášky MZ č.55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti   

zdravotnických  pracovníků a jiných odborných pracovníků v oboru všeobecná sestra nebo 
praktická sestra 

 

Požadavky  a  požadované doklady : 
 Odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., který stanoví vzdělání  pro sestry 

 osobní bezúhonnost  / výpis z rejstříku trestů / 

 zdravotní způsobilost  / vstupní prohlídka /   
Požadované doklady předkládá vybraný  uchazeč o místo až před  nástupem do práce. 

 

Nabízíme:    
 příjemné pracovní prostředí 

 dovolená 5 týdnů 
 možnost prodloužení pracovního  poměru po roce na neurčito 
 vzdělávání, supervize 
 stravování v jídelně domova, cena obědu 19,- Kč 
 příspěvek na penzijní pojištění 200,- měsíčně a další benefity z FKSP – poukázky v hodnotě 

4000,- Kč ročně 
 

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám svůj životopis na e-mailovou 
adresu   sekretariat@ndkarvina.cz  do  31.5.2019  

 
Zároveň Vás informujeme, že zasláním přihlášky a životopisu budeme zpracovávat osobní údaje  v rozsahu - 
jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, nejvyšší dosažené vzdělání, průběh dosavadního 
zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti, e-mail, telefonní kontakt. Osobní údaje budou výhradně použity k 
účelům výběrového řízení. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 

 

V Karviné dne 30.4.2019 

Ing. Eva Cholewová, ředitelka                                                        

mailto:sekretariat@ndkarvina.cz

