Poličská nemocnice, s.r.o.,
hledá:
Vedoucího úseku ekonomicko-technických služeb
s předpokládaným nástupem dle možnosti uchazeče, nejlépe od 1. března 2022.

Kdo jsme:
poskytovatel zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a ambulantní péče

-

dle zákona č.372/2011 Sb. o zdravotních službách (120 lůžek, odborné ambulance,
zobrazovací metody, OKB a zdravotnický komplement; cca 160 zaměstnanců, cca 150 mil.
Kč ročního obratu)
jsme společností 100% vlastněnou obcemi regionu

-

V rámci Vaší práce budete provádět:
-

samostatné a komplexní řízení ekonomických agend nemocnice, mezi které patří
zejména:
o

agenda finanční účtárny,

o

personální agenda a odměňování,

o

agenda vykazování zdravotní péče, její vyúčtování a smluvních vztahů se
zdravotními pojišťovnami,

-

o

agenda zásobování, řešení daňových záležitostí a jejich zpracování

o

jednání se státními institucemi a partnery nemocnice

řízení technicko- provozních funkcí nemocnice obsahující zejména:
o

správu budov a bytového hospodářství, zajišťování jejich oprav a údržby,
energetiku,

o

problematiku odpadového hospodářství, ochrany vod a životní prostředí

o

Problematiku požární ochrany

o

zajišťování právními normami požadovaných revizí a prohlídek

o

prvky součinnosti a koordinace provozu nemocnice a jejího areálu při investičních
akcích

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:
-

VŠ vzdělání ekonomického směru

-

zkušenost s vedením týmu lidí

-

velmi dobrá znalost českých účetních standardů a základní orientace v daních

-

samostatnost, zodpovědný přístup k práci, pečlivost

-

organizační a komunikační schopnosti

-

systematický přístup k práci

-

dobrá znalost práce na PC (zejména MS Office)

-

orientace v účetních a finančních programech výhodou

-

znalost cizího jazyka není nutností

Co Vám můžeme nabídnout:
-

stabilní zaměstnání v sektoru ve zdravotnictví

-

pracovní úvazek 1,0

-

odměňování dle vzdělání, dosažené praxe, zkušenosti v oboru a u naší společnosti

-

výši průměrné měsíční mzdy udržovanou na minimálně stejné výši za srovnatelnou pozici
v regionu (dosud s každoročním růstem, aktuálně 45 000 - 55 000,- Kč)

-

5 týdnů dovolené

-

běžnou sadu benefitů (např. příspěvek na stravování, stravenky, penzijní a životní
pojištění, sick days)

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis včetně údajů o
odborných znalostech, dovednostech, s přehledem dosavadní praxe a kopie dokladů o získaném
vzdělání do 17. ledna 2022 na e-mailovou adresu: nempol@azass.cz. Případně můžete zavolat o
informace na tel. č. 461 722 700, linka 530.
Uchazeč bude vyzván k ústnímu pohovoru, který se bude konat po předchozí telefonické domluvě
v týdnu od 17. ledna 2022 do 21. ledna 2022. Oznámení o výsledku bude uchazeč znát v týdnu od
24. ledna 2022 do 28. ledna 2022. Poličská nemocnice, s.r.o. si vyhrazuje právo nekontaktovat
kandidáty, kteří nebudou splňovat výše uvedené požadavky.
S osobními údaji uchazeče, poskytnutými společnosti na základě tohoto inzerátu, bude nakládáno
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Tímto poskytnutím údajů uchazeč zároveň dává svůj souhlas k tomu, aby
společnost tyto osobní údaje zpracovávala výhradně k účelu, pro který byly poskytnuty, a po dobu
nezbytnou k dosažení tohoto účelu.

