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KRAJSKÁ  NEMOCNICE  LIBEREC, a.s.  VYHLAŠUJE  VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ  NA  POZICI 

 

VRCHNÍ  SESTRA  NEUROCENTRA 
 
Jako první Neurocentrum v České republice jsme integrovali obory neurochirurgie, 
neurologie, cévní radiologie, spinální chirurgie, neuroonkologie a cerebrovaskulární 
chirurgie do jednoho funkčního celku. Výhodou tohoto propojení je spolupráce lékařských 
týmů, sdílení a koncentrace špičkového přístrojového vybavení a rychlost. 
 
Předpoklady uchazeče: 

 

 odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra bez odborného dohledu dle zákona 
č. 96/2004 Sb., 

 vysokoškolské vzdělání v oboru ošetřovatelství nebo specializaci v oboru intenzivní péče, 
v chirurgických či interních oborech, 

 5 let praxe v oboru, 

 zkušenosti s řízením kolektivu, 

 dobré komunikační a organizační schopnosti, 

 zdravotní způsobilost a bezúhonnost. 
 
Zaměstnanecké výhody: 

 

 motivující mzdové ohodnocení, 

 5 týdnů dovolené, 

 dotovaná strava v areálu nemocnice,  

 zvýhodněný mobilní tarif, 

 příspěvek na penzijní nebo životní pojištění (5.000,-/rok), 

 odměny k pracovním jubileím a odchodu do důchodu, 

 podpora relokace (ubytovna, pracovní uplatnění v regionu i pro partnera),  

 a další zaměstnanecké výhody… 
 

 
                 Přihláška do VŘ musí obsahovat 
          

 motivační dopis, 

 strukturovaný životopis, 

 neověřené doklady o vzdělání (mimo zaměstnanců KNL, a.s.). 
 

 
Kompletní přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 31. 08. 2020 na kontakt:  
Krajská nemocnice Liberec, a.s., oddělení řízení lidských zdrojů – Mgr. Anna Hladíková, Husova 357/10, 
460 63 Liberec, e-mail: anna.hladikova@nemlib.cz 

 
 

Zasláním přihlášky vč. Životopisu udělujete Krajské nemocnici Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec 1, IČO: 
272283933 souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu § 5, odst. 2 a 5 zákona 
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
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