Informácia o voľnom pracovnom mieste
v Centre pre deti a rodiny Prievidza, Š. Závodníka 494/24, 971 01 Prievidza
Názov pozície: zdravotná sestra, sestra - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme
Číslo výberového konania:

VK 3/2021

Kraj:
Počet voľných miest:
Miesto výkonu práce:
Pracovisko:

Trenčiansky
1
Centrum pre deti a rodiny Prievidza,
Š. Závodníka 494/24, Prievidza

Termín nástupu:

september 2021

Hlavné úlohy: Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a
špecializovanej ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu deťom s ŤZP, najmä:
- vykonávanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti v súlade s najnovšími zásadami a poznatkami
v starostlivosti o chorých,
- zodpovednosť za vedenie príslušnej ošetrovateľskej dokumentácie v rámci ošetrovateľského procesu,
- spolupráca s ostatnými sestrami a odbornými zamestnancami zariadenia pri zabezpečovaní komplexných
služieb pre zverené deti,
- príprava a podávanie predpísaných liekov deťom a sledovanie ich účinkov, zodpovednosť za uloženie
liekov a zdravotníckeho materiálu, sledovanie doby použiteľnosti,
- sprevádzanie detí pri návšteve lekára, zabezpečenie dodržiavanie liečebných postupov odporúčaných
lekárom,
- zodpovednosť za poskytnutie prvej pomoci do príchodu lekára podľa svojich odborných vedomostí
a schopností,
- starostlivosť o celkovú hygienu detí a čistotu pridelených priestorov - dodržiavanie harmonogramu prác,
- podieľanie sa na relaxačných činnostiach a v rámci individuálnych potrieb detí zabezpečovanie výchovnovzdelávacieho procesu.
Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:
hrubá mzda podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania
1) sestra bez špecializácie, bez ohľadu na dosiahnutý stupeň vzdelania minimálne 925,50 eur,
2) sestra so špecializáciou s úplným stredným vzdelaním minimálne 969,00 eur,
3) sestra so špecializáciou s VŠ I.st. alebo s VŠ II.stupňa minimálne 1117,50 eur,
+ príplatky za soboty, nedele, sviatky a zmennosť.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača:
a) vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná zdravotná sestra alebo úplné stredné odborné
vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijných odboroch – zubná sestra, zdravotná sestra, detská
sestra, ženská sestra alebo všeobecná sestra, ktorého získavanie sa začalo podľa predpisov účinných do 30.
apríla 2004,
b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore
ošetrovateľstvo,
c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore
ošetrovateľstvo.
Požadované odborné znalosti:
Znalosť hygienických predpisov, opatrovateľské techniky, základy fyzioterapie, zásady racionálnej výživy
a životosprávy.

Jazykové znalosti: nie sú podmienkou, ale sú vítané.
Počítačové znalosti: základné vedomosti Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, zdravotná a psychická spôsobilosť, profesionalita, schopnosť
správne identifikovať potreby dieťaťa, schopnosť pracovať v tíme, podieľať sa na riešení problémov a
rešpektovať dohodnuté pravidlá, trpezlivosť, empatia, schopnosť zvládať stres.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Adresa:

Mgr. Tomáš Smatana
046 5420037, 0905 645 333
cdr.prievidza@cdrpd.sk
Centrum pre deti a rodiny Prievidza, Š. Závodníka 494/24, 971 01 Prievidza

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania na pracovnú pozíciu zdravotná sestra,
zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania VK 3/2021,
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa
osobitného predpisu,
c) profesijný štruktúrovaný životopis,
d) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov,
e) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
f) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
g) písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade
s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín podania žiadosti so všetkými požadovanými dokladmi je do 31.08.2021.
V určenom termíne ich zasielajte na adresu Centra pre deti a rodiny Prievidza alebo e-mailom na
cdr.prievidza@cdrpd.sk. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania
e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.
Svoj telefonický a e-mailový kontakt uveďte v žiadosti.
Predpoklad realizácie výberového konania je 07.09.2021.

