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              a cievnych chorôb, a.s. 

             Cesta k nemocnici 1 

             974 01 Banská Bystrica 
 
 

 

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., príjme do pracovného pomeru Ošetrovateľ 

     Miesto práce 

     Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01  Banská Bystrica 

     Druh pracovného pomeru 

     Plný úväzok 

     Termín nástupu 

     ASAP 

     Ponúkaný plat (brutto) 

     Od 771 EUR/mesiac 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

- pomocná, obslužná a fyzicky namáhavá práca zdravotníckeho charakteru pri opatrovaní chorých na nemocničných 

oddeleniach  pri priamom styku s pacientom, vrátane hygienickej očisty a pomoci pri úprave tiel zomrelých, odvoz 

zomrelých 

Zamestnanecké výhody, benefity 

- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce 

- príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie 

- príspevok na rekreáciu v SR – v zmysle platnej legislatívy 

- možnosť získania MultiSport karty – vstup do športových a rekreačných centier 

- možnosť ďalšieho vzdelávania sa v odbore 

Informácie o voľnom  pracovnom mieste 

Jedná sa o namáhavú prácu v nepretržitej prevádzke, v súlade so Zákonníkom práce je jedno, či je piatok, sviatok, 

sobota alebo nedeľa (neboj, aj čas na oddych sa nájde ) a preto hľadáme správneho chlapa do tímu ošetrovateľov. 

Ak si myslíš, že by si prácu fyzicky a mentálne zvládol, pošli svoju žiadosť na obsadenie tohto voľného pracovného 

miesta, doplnenú životopisom na adresu: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 

1, 974 01  Banská Bystrica, prípadne elektronicky na : zamestnanie@suscch.eu. 

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov. 

 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícia je vhodná pre absolventa 

Áno 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

- skúsenosti s prácou v zdravotníctve a vzdelanie v odbore sanitár na Strednej zdravotníckej škole výhodou 

- fyzická zdatnosť 

- všeobecný prehľad 

- ochota učiť sa nové veci 

- zodpovednosť, precíznosť, komunikatívnosť 

 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Anna Polievková 

Tel.: +421484333122 

E-mail: anna.polievkova@suscch.eu 

             zamestnanie@suscch.eu 
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