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Záchranná služba Košice vyhlasuje výberového konanie
na pozíciu „Regionálny vedúci staníc“
pre regióny
(Košice a okolie, Prešov a okolie, Spiš a okolie, Poprad a okolie, Michalovce
a okolie)

Kvalifikačné kritériá:


Vzdelanie:

VV I. stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom
odbore urgentná zdravotná starostlivosť
alebo
úplné SOV v študijnom odbore zdravotnícky záchranár
alebo diplomovaný zdravotnícky záchranár
a
VV II. stupňa v sústave zdravotníckych povolaní



Osobitné:

VP skupiny B
psychologická spôsobilosť
práca s PC
Komunikačne schopnosti
Riadiace schopnosti



Prax:

najmenej 7 rokov praxe v ZZS
práca v riadiacej pozícii výhodou

Podmienky výberového konania
Žiadosť o účasť na výberovom konaní sa podáva na: Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, 041 91 Košice
v zalepenej obálke s označením: „Neotvárať - výberové konanie – regionálny vedúci staníc“.
Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí splnia všetky podmienky výberového konania.
Uzávierka na predloženie žiadosti je do 30.6.2019
Predpokladaný nástup je od 1.8.2019
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K žiadosti je potrebné doložiť.


Vypracovaný projekt – koncepcia riadenia a rozvoja regiónu v ZZS z pohľadu Regionálneho
vedúceho stanice, ktorý bude uchádzačom odprezentovaný na výberovom konaní pred výberovou
komisiou, max. 10 slajdov, (projekt vypracovať na základe priloženého vzoru PowerPoint
prezentácie)



Životopis



Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní



Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)



Potvrdenie o zdravotnom stave



Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle ustanovení zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opis pracovnej činnosti
Regionálny vedúci staníc
1. Riadi pridelené stanice ZZS regiónu v zmysle platných predpisov a pokynov nadriadených
smerujúcich k dosiahnutiu plánovaných strategických cieľov Záchrannej služby Košice.
2. Bezprostredne riadi vedúcich staníc, zdravotníckych záchranárov a vodičov RLP/RZP, ktorí sú
pracovne zaradení (dlhodobo, alebo dočasne) na staniciach ZZS v pridelenom regióne.
3. Zodpovedá za všestranné zabezpečenie chodu a nepretržitú prevádzku staníc ZZS, v súvislosti s
plnením úloh pri poskytovaní neodkladnej prednemocničnej starostlivosti, na tento účel je pridelené
vozidlo.
4. Prijíma potrebné organizačné a administratívne opatrenia týkajúce sa plánovania a sledovania
pracovných zmien, fondu pracovného času, dovoleniek, školení, porád, študijných nárokov,
mzdových výkazov a pod.
5. Zodpovedá za zber dát zo staníc ZZS zvereného regiónu, dokumentov, listín a cenín, ktoré súvisia
s chodom ZS Košice.
6. Zodpovedá za odbornú úroveň, plynulosť, sústavnosť a dostupnosť neodkladnej zdravotnej
starostlivosti poskytovanej pridelenou ambulanciou (ambulanciami) a jej posádkou.
7. Zodpovedá za odbornú /zdravotnícku/ prípravu vedúcich staníc, zdravotníckych záchranárov
a vodičov RLP/RZP a za vytváranie priaznivých podmienok na zvyšovanie ich odbornej úrovne.
8. Zodpovedá za kvalitné personálne obsadzovanie posádok ambulancií kvalifikovanými
zdravotníckymi záchranármi a vodičmi RLP/RZP prideleného regiónu, schopnými plniť požadovanú
činnosť bez obmedzení po schválení priamym nadriadeným.
9. Sleduje, eviduje a mesačne archivuje rovnomerné čerpanie dovoleniek, prácu nadčas, prenosové
hodiny.
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10. Kontroluje výkazy zamestnancov.
11. Vykonáva pravidelné kontroly na staniciach ZS Košice.
12. Spracúva štatistiky podľa pokynu nadriadených.
13. V pravidelných intervaloch vykonáva spolu s vedúcimi staníc inventarizáciu ŠZM a liečiv.
14. Zodpovedá za kontrolnú činnosť na pridelených staniciach ZZS regiónu, ktorú vedie, t.j. za plánovanie
a vyhodnocovanie vykonávaných kontrol, za prijímanie vlastných opatrení na zlepšenie stavu, alebo
navrhovanie potrebných opatrení.
15. Zodpovedá za vytváranie priaznivých pracovných podmienok a zaistenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci v ambulancii a na stanici ZZS.
16. Zodpovedá za uspokojovanie sociálnych potrieb zdravotníckych záchranárov a vodičov RLP (RZP).
17. Zodpovedá za stav pracovnej disciplíny v ambulanciách a na pridelených staniciach ZZS, zabraňuje
porušovaniu pracovnej disciplíny.
18. Zabezpečuje prijímanie včasných a účinných opatrení na ochranu zverenému majetku ZS KE.
19. Realizuje systém manažérstva kvality vo svojej pôsobnosti, zabezpečuje aplikáciu nových metód a
poznatkov v zdravotnej záchrannej službe do odbornej záchranárskej praxi.
20. Spolupracuje so všetkými vedúcimi pracovníkmi organizácie v záujme splnenia plánovaných cieľov,
úloh a opatrení a v tomto záujme koordinujete svoju činnosť.
21. Podieľa sa na vzdelávaní zdravotníckych záchranárov v poskytovaní neodkladnej zdravotnej
starostlivosti na ZS KE, na SZŠ, na VŠ.
22. Organizuje pravidelne porady vedúcich staníc a štvrťročne pracovné stretnutia zamestnancov
pridelených staníc ZZS regiónu k riešeniu aktuálnych pracovných úloh.

