
 
 

 

NÁZOV PRACOVNEJ PONUKY 
Sestra 
 
MIESTO PRÁCE 
Aktuálne hľadáme kolegyne a kolegov v rámci viacerých kliník a oddelení.  
 
DRUH PRACOVNÉHO POMERU 
Plný úväzok, čiastočný úväzok – podľa dohody a možností konkrétnej kliniky/oddelenia 
 
PRACOVNÝ REŽIM 
Jednozmenná alebo nepretržitá (dvojzmenná) prevádzka – podľa dohody a možností konkrétnej 
kliniky/oddelenia  
 
MZDOVÉ OHODNOTENIE* 
1 008,37 €/mesiac výkon odborných pracovných činností 
1 065,02 €/mesiac výkon certifikovaných pracovných činností 
1 200,98 €/mesiac  výkon špecializovaných pracovných činností 
1 246,30 €/mesiac I. a II stupeň VŠ v odbore Ošetrovateľstvo + 5 rokov prax v špec. odbore 
Základné mzdy sestier sú každoročne upravované v zmysle platnej legislatívy  
* Výška uvedenej mzdy platí pre plný úväzok 

 
ČO PONÚKAME 

• pohyblivú zložku mzdy – podľa možností konkrétnej kliniky/oddelenia a druhu vykonávanej práce 

• pracovný pomer na dobu neurčitú už pri prvom nástupe do zamestnania 

• prácu v dynamickom kolektíve 

• záruku odborného rastu, možnosť kariérneho rastu 

• podporu vo vzdelávaní 
 
ZAMESTNANECKÉ BENEFITY 

• 5 dní dovolenky naviac 

• vybrané mzdové zvýhodnenia v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy nad rámec Zákonníka práce 

• náhrady za PN nad rámec zákonného minima 

• príspevok na DDS, pravidelné príspevky zo soc. fondu, príspevok na rekreáciu 

• zvýhodnené stravovanie v závodnej jedálni 

• odmeny pri životných a pracovných jubileách, odmeny pri odchode do dôchodku, príplatok za 
odpracované roky... 
 

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ 
Zašlite nám svoj životopis spolu so stručnou žiadosťou o zamestnanie - vhodní uchádzači budú pozvaní na 
pracovný pohovor 
 
DÁTUM UKONČENIA VÝBEROVÉHO KONANIA 
Seriózni záujemcovia o prácu u nás majú dvere otvorené počas celého roka, preto táto ponuka nie je 
ohraničená dátumom  
 
KONTAKT 
Kontaktná osoba: Ing. Eliška Kolesárová 
Tel.: 055/615 2977 
e-mail: personalne@unlp.sk 
 
KTO SME 
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice je druhá najväčšia nemocnica na Slovensku. Zároveň je 
koncovou nemocnicou pre celý región východného Slovenska. Aktuálne má nemocnica viac ako 1356 lôžok 
a 3530 zamestnancov. V dvoch areáloch (historický areál tzv. „stará nemocnica“ na Rastislavovej 43 a tzv. 
„nová nemocnica“ na Tr. SNP 1) funguje 46 klinických pracovísk – 25 kliník, 11 oddelení, 9 špecializovaných 
centier a 3 ústavy. Je výučbovou základňou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Fakulty zdravotníckych 
výkonov Prešovskej univerzity v Prešove a viacerých stredných zdravotníckych škôl 

PRE VIAC INFORMÁCIÍ 
https://www.unlp.sk/personalne-informacie/volne-pracovne-miesta/  

https://www.unlp.sk/personalne-informacie/volne-pracovne-miesta/

