
Dobrý den,                                                                                 
 
 
Do našeho milého kolektivu přijmeme: 

- Všeobecné sestry na ambulanci, stacionář, 
lůžkové oddělení 

Hlavní náplň práce na ambulanci: 
 
-       Ranní náběry včetně aplikace injekcí 
-       Péče o cévní vstupy – PORT, PICC 
-       Ambulantní provoz s lékařem v ambulanci  
-       Obsluha klientů na kartotéce 
 
Hlavní náplň práce na stacionáři: 
 
-       Péče o cévní vstupy – PORT, PICC 
-       Aplikace chemoterapie 
-       Práce s dokumentací 
 
Hlavní náplň práce na lůžkovém oddělení: 
 
-       Odběry biologického materiálu 
-       Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta 
-       Péče o cévní vstupy – PORT, PICC 
-       Podávání chemoterapie 
-       Práce s ošetřovatelskou dokumentací 
 
Platové ohodnocení: 
 
-       Řídíme se tabulkami dle léta praxe 
-       Zvláštní příplatky 
-       Po třech měsících od nástupu, máte právo na osobní ohodnocení, jehož výše je variabilní,    
        čtvrtletně se vyplácí mimořádné odměny 
 
Kvalifikační předpoklady: 
 
- Ukončené vzdělání v oboru Všeobecná sestra (SZŠ,VOŠ,VŠ) 
- Ukončené středoškolské vzdělání v oboru Zdravotnický asistent/Praktická sestra 
 
 
Pracovní pozice je vhodná pro: 
 
-       Absolventy SZŠ, VOZŠ, VŠ 
-       Důchodce 
-       Ženy na rodičovské dovolené 
 
Požadavky: 
 
- Zkušenosti a praxi vítáme, není však podmínkou 
- Komunikativnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost, bezúhonnost 
- Schopnost empatie, základní znalost práce na PC 
 

Onkologická klinika    
2 LF UK a FN v Motole 
 
V Úvalu 84 
150 06 Praha 5 

 
Mgr. Klára Frydrychová 
tel.: 22443 4705, 4701 



Nabízíme: 
 
 
-       Zajímavou práci v příjemném kolektivu, jednosměnný provoz, motivující platové    
        ohodnocení 
-       Možnost ubytování pro mimopražské  
-       Aktivní podpora dalšího vzdělávání a studia (studium při povolání) 
-       Levné moderní stravování v závodní jídelně 
-       Zaměstnanecké výhody a benefity (sportovní a kulturní aktivity, rekreace v zařízeních FN  
        Motol, příspěvek na penzijní pojištění atd…) 
-       V případě zájmu je možné se domluvit i na sníženém pracovním úvazku 
 
Nástup: 
 
-       Ihned či dohodou 
 
Budu ráda za jakoukoliv Vaši reakci. V případě Vašeho zájmu zodpovím veškeré Vaše dotazy. 
 
S pozdravem, 
 
Mgr. Klára Frydrychová, Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 
Praha 5,  klara.frydrychova2@fnmotol.cz  , tel.: 22443 4705, 4701 
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