Operačné stredisko
záchrannej zdravotnej služby
Slovenskej republiky
Trnavská cesta 8/A
P.O. BOX 93
820 05 Bratislava 25

Riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR vyhlasuje výberové konanie na
obsadenie voľnej pracovnej pozície:

LEKÁR - OPERÁTOR LINKY TIESŇOVÉHO VOLANIA 155

Náplň pracovnej činnosti:
o
pracovať a rozhodovať sa samostatne ako lekár – operátor linky tiesňového volania 155
v odbornej oblasti,
o
spolupracovať s operátormi LTV 155 – supervízormi,
o
poskytovať odbornú podporu v rozhodovacom procese pri riadení a koordinácii činností
ZZS, aby sa zabezpečila jej plynulosť a nepretržitosť, v súvislosti s realizáciou odozvy na
tiesňové volanie,
o
poskytovať konzultačnú činnosť volajúcemu a zaznamenávať ju do operátorského
programu,
o
poskytovať na požiadanie konzultačnú podporu zásahovým skupinám ambulancií ZZS
ohľadne smerovania pacientov do zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej
starostlivosti,
o
prijať a spracovať žiadosti od zariadení ústavnej ZS na realizáciu sekundárnych transportov
pacientov medzi ústavnými zdravotníckymi zariadeniami v súlade s odborným usmernením,
o
konzultovať realizáciu a zabezpečenie sekundárnych transportov s operátormi LTV 155 –
supervízormi,
o
rozhodovať o spôsobe a type poskytnutia pomoci osobe v ohrození života, zdravia podľa
zistených skutočností a dostupných možností,
o
rozhodnúť a určiť správny typ ambulancie ZZS pre sekundárny transport pacienta,
o
na požiadanie odborne zasahovať do rozhodovacieho procesu operátora LTV 155 pri
riadení a koordinácii ambulancií ZZS, ako aj počas realizácie odozvy na tiesňové volanie,
o
manažovať, koordinovať a odborne usmerňovať činnosti a riešenie nehôd s hromadným
postihnutím osôb,
o
dodržiavať a rešpektovať prevádzkový poriadok IZS, ako aj spolupracovať v prípade zásahu
so zložkami IZS.
Požiadavky na uchádzača:
Pracovnej pozícii vyhovujú uchádzači:
1. VŠ II. stupeň – MUDr.
2. Prax v ZZS aspoň 3 roky
3. Registrácia v príslušnej stavovskej organizácii.
4. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- Aktívna znalosť MS Office – Word, Excel, Power Point, Outlook.
- Znalosť zdravotníckych pojmov a ich interpretácia.
- Analytické myslenie.
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Požadované doklady k výberovému konaniu:
- štruktúrovaný životopis,
- žiadosť o prijatie do zamestnania s krátkym motivačným listom.
Platové podmienky:
Od 1 763,50 EUR /mesiac na celý pracovný úväzok.
V zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z., platných platových taríf. Mzda sa bude vyvíjať od seniority
uchádzača.
Nástup do pracovného pomeru:
Nástup dohodou. Možnosť pracovať aj na kratší pracovný úväzok.
Práca v nepretržitej prevádzke, na 2 pracovné zmeny.
Miesto výkonu práce – Krajské operačné strediská ZZS SR.
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.06.2022
Kontaktná osoba: daniela.dobrovodska@155.sk

V prípade, že Vás naša ponuka a pozícia zaujala a chcete sa stať súčasťou dynamického
a tímového
pracovného
prostredia,
zašlite
požadované
na
emailovú
adresu:
daniela.dobrovodska@155.sk najneskôr do 30.04.2022.
Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritéria na pozíciu.
Záujemca o zamestnanie zaslaním požadovaných dokumentov zároveň vyjadruje súhlas so
spracovaním jeho osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle Zákona
č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
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