
Centrum pre deti a     rodiny Nitra, Dlhá 179, 949 01 Nitra  
Informácia o voľnom pracovnom mieste

01/2020

Kraj :                                 Nitriansky

Názov pozície  :                 zdravotná sestra  

Počet voľných miest :       1

Miesto výkonu práce :      Centrum pre deti a rodiny Nitra, Dlhá 179, 949 01 Nitra

Hlavné úlohy:                    - odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti  
                                              v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri 
                                              uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb v zariadení 
                                              sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
                                            - plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného

Odmeňovanie :  zaradenie podľa platovej triedy platovej tabuľky v zmysle zákona č. 
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2019
                                                                                               
Termín nástupu :              ihneď

Požiadavky na zamestnanca :

Požadované vzdelanie uchádzača :

 - min. úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole odbor zdravotná sestra,   
   detská sestra, všeobecná sestra
 - vyššie odberné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra
 - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore 
   ošetrovateľstvo
-  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom 
   odbore ošetrovateľstvo
                                                                                                           
Jazykové znalosti:              nevyžadujú sa

Počítačové znalosti :          nevyžadujú sa

Požiadavky na zamestnanca: bezúhonnosť, zdravotná a psychická spôsobilosť, skúsenosti 
                                                  s prácou s deťmi 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti : samostatnosť, logické 
                                             myslenie, zodpovednosť, flexibilita, odolnosť voči záťaži,  
                                             pozitívny vzťah k deťom, empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť.



Kontakt pre poskytnutie informácií: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Viera Bafrncová
Telefón: 0903 203 709
E-mail: riaditel  .nitra@ded.gov.sk   
Adresa: Centrum pre deti a rodiny Nitra, Dlhá 179, 949  01 Nitra

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania  :  

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového 
konania,

b) motivačný list,
c) kópia  vysvedčenia,  diplomu  alebo  iného  rovnocenného  dokladu  o  najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní,
d) profesijný štruktúrovaný životopis, 
e) písomné  čestné  vyhlásenie  o zdravotnej  spôsobilosti  na  vykonávanie  pracovnej 

pozície,
f) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov v písm. b), c), d) a e), 
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,

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými 
dokladmi je 

do 31 . januára 2020.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu centra, alebo e-mailom, ktorý je  uvedený 
v texte  inzerátu.  Rozhodujúci  je  dátum  podania  na  poštovú  prepravu  alebo  dátum 
odoslania  e-mailu.  Po tomto termíne  budú vybraní  uchádzači   spĺňajúci  požiadavky 
pozvaní na výberové konanie.

Bc. PaedDr. Ľubica Dragúňová
                                                                                                     riaditeľka CDR Nitra 
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