
 

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

PERIOPERAČNÍ SESTRA / INSTRUMENTÁŘKA 

NA ODD. KARDIOCHIRURGIE (operační sál) 
 

- Plný úvazek 

- Jednosměnný provoz (bez pohotovosti) nebo dvousměnný provoz s pohotovostí 

 
O operačním sále kardiochirurgického oddělení: 

 

- Poskytujeme pacientům komplexní chirurgickou léčbu onemocnění srdce (s výjimkou 

transplantace srdce) a velkých nitrohrudních cév. 

- Soustřeďujeme se na náročné, záchovné operace srdečních chlopní, operace akutních  

a chronických onemocnění aorty, operace vrozených srdečních vad u dospělých pacientů, 

chirurgickou léčbu pacientům s ICHS (provádění bypassů) a chirurgickou léčbu arytmií; 

- Mini invazivní operace dnes provádíme z malých řezů na straně hrudníku bez nutnosti 

otevřít hrudní kost. 

- Velkou pomoc nám poskytuje robotický systém Da Vinci, díky kterému provádíme 

vybrané operace pouze z malých vpichů. 

- Do našeho přátelského kolektivu přivítáme nové kolegy, kterým samozřejmě umožníme 

dostatek času pro zapracování s mentorem. 

 

Požadujeme: 

 

- SZŠ, VOŠ, VŠ  

- PSS perioperační péče a praxe na operačním sále (výhodou) 

- Loajalitu, schopnost pracovat v týmu, samostatnost, spolehlivost, vstřícnost, flexibilitu 

 

Nabízíme: 

 

- Práci v akreditovaném, moderním a prosperujícím zdravotnickém zařízení 

- Nadstandardní finanční ohodnocení 

- zařazení do 10.–11. platové třídy dle vzdělání a praxe 

- fungující systém měsíčních odměn 

- proplácení přesčasových hodin 

- Podmínky pro osobní a profesionální rozvoj (možnost vzdělávání – kongresy, semináře) 

- 5 týdnů dovolené 

- Mimořádné placené zdravotní volno (sick day) 

- Stravování s příspěvkem zaměstnavatele 

- Relaxační centrum (sauna, bazén, posilovna) 

- Karta MultiSport 

- Možnost ubytování ve vlastní ubytovně pro mimopražské zaměstnance 

- Školka pro děti zaměstnanců v blízkosti areálu nemocnice 

 

 



Nástup: Možný ihned (nebo dle dohody) 

 

Oddělení: Kardiochirurgie – operační sály 

(https://homolka.cz/cs-CZ/oddeleni/kardiocentrum/kardiochirurgie.html) 

 

 

Strukturovaný životopis zasílejte Mgr. Pavlíčkové na emailovou adresu 

volna.mista@homolka.cz. 

 

Kontakt:  
Mgr. Zuzana Pavlíčková, Specialista náboru; tel. 257 272 306 

Mgr. Ivana Kirchnerová, Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči; 

ivana.kirchnerova@homolka.cz; tel. 257 272 407 

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

zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu § 5, odst. 2 a 5 zákona č. 101/2000 Sb. 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů po dobu trvání výběrového řízení. Současně 

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