Všeobecná sestra – interní ambulance – nepřetržitý provoz
Jsme

nemocnice

s

bohatou

tradicí

a

výbornou

dopravní

dostupností.

Umíme pomoci se zajištěním bydlení přímo v Kroměříži, ve městě s Unesco památkami,
oplývající architektonickou i kulturní pestrostí, krásou a zároveň klidem.
Disponujeme špičkovým přístrojovým vybavením. Naše oddělení jsou akreditována pro
vzdělávání, podporujeme týmovou spolupráci a ducha.
Do nepřetržitého provozu interní ambulance přijmeme kolegu/kolegyni
na pozici Všeobecná sestra
Požadujeme:


odbornou způsobilost k výkonu povolání (zákon 96/2004 Sb.)



samostatnost, odolnost vůči stresu



zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost



ochotu pracovat na směny

Nabízíme Vám:


práci na HPP, DPČ i DPP



Výborné mzdové podmínky: tarifní mzda dle dosaženého vzdělání, náročnosti
vykonávané práce a délky praxe, osobní ohodnocení, výkonnostní bonusy, mimořádné
odměny, příplatky a další složky mzdy



Práci na akreditovaném pracovišti



Rychlé nabývání odborných praktických zkušeností a dovedností



Úhradu nákladů specializačního vzdělávání a odbornou administrativní podporu
v celém jeho průběhu



Stipendijní program pro studenty lékařských i nelékařských oborů



Vzdělávání v oblasti soft-skills pro zaměstnance nemocnice



Osobní ohodnocení za dobré pracovní výsledky, mimořádné odměny, výkonnostní
bonusy, příplatky za směnnost a další složky mzdy



Odměny za pracovní pohotovost, odměny za pracovní jubileum, odměny při odchodu
do důchodu



Nadstandartní finanční ohodnocení v rámci služeb



Možnost roční odměny ve výši měsíční mzdy



Příspěvek na penzijní připojištění



Dárkové poukazy do nemocniční lékárny



Nadstandartní pokoje při léčbě v nemocnici pro rodinu zaměstnance



Zvýhodněné parkování v areálu nemocnice



Výhodné tarify mobilních operátorů pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky



5 týdnů řádné dovolené



Příspěvek na stravování



Možnost nákupu občerstvení v bufetu a ve snackových automatech v areálu nemocnice



Zvýhodněné ceny v nápojových automatech



Pomoc se zajištěním ubytování či bydlení

V případě Vašeho zájmu prosím zašlete svůj životopis se Souhlasem se zpracováním
osobních údajů a my se Vám rádi ozveme.
Email: kariera@nem-km.cz
Kontakt: náměstek pro ošetřovatelskou péči Marie Christovová, tel. 731 678 897
Kroměřížská nemocnice a.s. je akreditována dle pravidel Spojené akreditační komise, o.p.s.

