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:

OPERÁTOR LINKY TIESŇOVÉHO VOLANIA 155

Miesto výkonu práce: Krajské operačné stredisko ZZS Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina,
Banská Bystrica, Prešov alebo Košice
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Staňte sa súčasťou tímu, ktorý pomáha v tento neľahký čas zachraňovať ľudské životy...
Vašou hlavnou pracovnou činnosťou bude:
- príjem, spracovanie a realizácia odozvy volania na tiesňovú linku záchrannej zdravotnej
služby,
- koordinácia a riadenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby,
- spolupráca so zložkami Integrovaného záchranného systému,
- práca v nepretržitej prevádzke na 2 pracovné zmeny (1 pracovná zmena - 12 hodín),
- uchádzač musí spĺňať kvalifikačné požiadavky a musí dokladovať spôsobilosť na prácu
v noci lekárskym potvrdením (pri nástupe do zamestnania).
Kvalifikačné požiadavky na zamestnanca:
Pracovnej pozícii vyhovujú uchádzači s ukončeným vzdelaním:
1. Zdravotnícky záchranár
- SZŠ s maturitou,
- vyššie odborné vzdelanie,
- vysokoškolské I. stupeň v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť.
2. Sestra
- so špecializáciou v špecializačnom odbore Operačné stredisko záchrannej zdravotnej
služby alebo Špecializovaná urgentná starostlivosť alebo Anestéziológia a intenzívna
starostlivosť, ak vykonávala pracovné činnosti v záchrannej zdravotnej službe do
30.júna 2010.
3. Registrácia v príslušnej stavovskej organizácii
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- komunikatívnosť, nekonfliktnosť,
- znalosť cudzieho jazyka je výhodou,
- znalosť systému fungovania Integrovaného záchranného systému,
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-

znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom pracovnej pozície,
znalosť základov práce s PC,
práca na pozícii zdravotnícky záchranár výhodou,
trestná a morálna bezúhonnosť.

Pracovná pozícia je vhodná aj pre čerstvého absolventa podľa bodu 1 kvalifikačných
požiadaviek na zamestnanca.

Zamestnanecké výhody, benefity:
- náborový príspevok 1500 eur brutto
- dlhodobo fungujúci systém sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,
- príspevok na DDS (doplnkové dôchodkové sporenie),
- stravovanie vo forme gastrolístkov alebo peňažného príspevku plne hradené
zamestnávateľom,
- 2x ročne odmeny,
- ďalšie benefity podľa aktuálne platnej kolektívnej zmluvy.
Požadované doklady k výberovému konaniu:
Do výberového konania je potrebné doručiť nasledovné dokumenty:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s krátkym motivačným listom,
- štruktúrovaný životopis,
- doklady preukazujúce dosiahnuté vzdelanie (notársky overené fotokópie),
- doklad o hodnotení sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov z
predchádzajúceho hodnotiaceho obdobia s výsledkom „splnil“,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona
č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.
Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti. Na výberové konanie však pozveme len kandidátov, ktorí
vydokladujú splnenie všetkých požadovaných kritérií. V prípade čerstvého absolventa sa
registrácia v príslušnej stavovskej organizácii dokladuje čestným vyhlásením o splnení
požiadavky
registrácie
do
1
mesiaca
po
uzatvorení
pracovnej
zmluvy.
Ak Vás nebudeme kontaktovať v priebehu jedného mesiaca od termínu ukončenia výberového
procesu,
dali
sme
prednosť
iným
uchádzačom
o
danú
pozíciu.
Platové podmienky:
Od 1209,50 EUR /mesiac
a v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z., platných platových taríf. Mzda sa bude vyvíjať od seniority
uchádzača.
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Nástup do pracovného pomeru:
- dohodou,
- pracovný pomer na plný úväzok alebo skrátený úväzok.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:
24.10.2022
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 do 24.9.2022.
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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