
 

 
Pro Nemocnici Na Homolce hledáme vhodné kandidáty/ky na pozici: 

 HLAVNÍ HYGIENIK NEMOCNICE NA HOMOLCE 

 

 

- Plný úvazek 

- Jednosměnný provoz 
 

Náplň práce: 

 

- Odpovědnost za oblast nemocniční hygieny (hygienu komunální, hygienu výživy a práce) 

- Odpovědnost za oblast dezinfekce, dezinsekce a sterilizace 

- Odpovědnost za přípravu podkladů pro účely hodnocení a řízení zdravotních rizik 

- Metodická, konzultační a dozorová činnost na úseku nemocniční hygieny pro všechna 

zdravotnická i nezdravotnická oddělení 

- Kontrolní činnost: kontrola kvality vody, přípravy, skladování a výdeje stravy, manipulace 

s prádlem, kvality úklidu, nakládání s odpady, zacházení s jednorázovými pomůckami, 

manipulace s krví a krevními deriváty 

- Kontrola dodržování hygienického režimu na všech zdravotnických pracovištích 

nemocnice 

- Jednání s kontrolními orgány v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví 

- Organizace a koordinace činností při zavádění hygienických opatření  

- Odborná konzultace při přípravě či aktualizaci provozních řádů, režimových opatření a 

ošetřovatelských postupů, zavádění nových dezinfekčních nebo sterilizačních postupů 

- Vedení týmu pracoviště nemocniční hygieny 

- Spolupráce se závodní lékařkou, OZO BOZP, týmem pro kontrolu infekcí a dalšími 

složkami nemocnice 

 

Požadavky: 

 

- VŠ vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost lékaře pro obor hygiena a 

epidemiologie podle zákona č. 95/2004 Sb. 

- VŠ v magisterském studijním programu se zaměřením na ochranu a podporu veřejného 

zdraví, odborná způsobilost v oboru odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného 

zdraví podle zákona č. 96/2004 Sb. 

- Aktivní zájem o problematiku nemocniční hygieny 

- Praxe v oboru min. 3 roky 

- Schopnost aktivního a samostatného jednání 

- Schopnost týmové práce, spolehlivost, pečlivost, přesnost 

- Velmi dobré komunikační dovednosti a organizační schopnosti 

- Znalost práce na PC 

- Anglický jazyk (čtení a překlad doporučených postupů a jiných odborných materiálů) 

 

 



Nabízíme: 

 

- Práci v akreditovaném, moderním a prosperujícím zdravotnickém zařízení 

- Motivující platové ohodnocení  

- Podmínky pro osobní a profesionální rozvoj 

- 5 týdnů dovolené 

- Mimořádné placené zdravotní volno (sick day) 

- Kvalitní stravování s příspěvkem zaměstnavatele 

- MultiSport karta 

- Relaxační centrum (bazén, sauna, posilovna) 

- Možnost parkování u objektu 

- Možnost ubytování ve vlastní ubytovně pro mimopražské zaměstnance 

- Školka pro děti zaměstnanců v blízkosti areálu nemocnice 

- Zvýhodněný mobilní tarif 

 

Nástup: Dohodou 

 

Pracoviště: Nemocniční hygiena (https://www.homolka.cz/nase-oddeleni/11635-ostatni-

zdravotnicka-pracoviste/11635-oddeleni-nemocnicni-hygieny/) 

 

 

Strukturovaný životopis zasílejte na emailovou adresu volna.mista@homolka.cz 

 

Zasláním životopisu udělujete NNH, Roentgenova 37/2, Praha 5, IČO: 00023884 souhlas se 

zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů po dobu konání výběrového řízení. Současně 

potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné. 
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