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OZNAM: VOĽNÉ POZÍCIE 

Vážení záujemcovia o prácu v Onkologickom ústave sv. Alžbety, s.r.o., 

dovoľujeme si Vás informovať, že plánujeme obsadiť nasledovné pozície:  

 
 
 
Pozícia: Lekár, špecialista v odbore klinická imunológia a alergológia 
 
Pracovisko: Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, skrátený úväzok 
Termín nástupu: dohodou 
Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 

špecializácia v špecializačnom odbore klinická imunológia alergológia, 
prípadne zaradenie v špecializačnom odbore klinická imunológia 
alergológia. 

Mzda: od 3 027€ do 3 935€ v závislosti od započítanej odbornej praxe 
 
 
 
Pozícia: Lekár – mamológ 
 
Pracovisko: Mamologické oddelenie 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
Termín nástupu: dohodou 
Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, atestácia v klinickej onkológii vítaná 
Mzda: od 1 816€ do 3 935€ v závislosti od kvalifikácie a započítanej odbornej praxe 
 
 
 
Pozícia: Lekár - oftalmológ 
 
Pracovisko: Preventívne centrum 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
Termín nástupu: dohodou 
Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 

špecializácia v odbore Oftalmológia je podmienkou. 
Mzda: od 3 027€ do 3 935€ v závislosti od započítanej odbornej praxe 
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Pozícia: Lekár – radiačný onkológ 
 
Pracovisko: Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
Termín nástupu: dohodou 
Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 

špecializácia v špecializačnom odbore radiačná onkológia alebo 
rádiológia vítaná. 

Mzda: od 1 816€ do 3 935€ v závislosti od kvalifikácie a započítanej odbornej praxe 
 
 
Pozícia: Sestra v nepretržitej prevádzke 
 
Pracovisko:   Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
Termín nástupu: ihneď 
Kvalifikačné požiadavky: stredoškolské vzdelanie s maturitou, VOV, 
                                              vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa, 
                                              špecializácia v odbore vítaná. 
Mzda: od 1 211€ do 1 695€ v závislosti od započítanej odbornej praxe a špecializácie. 
 
 
 
Pozícia: Sestra na operačnej sále 
 
Pracovisko: Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
Termín nástupu: dohodou 
Kvalifikačné požiadavky: stredoškolské vzdelanie s maturitou, VOV, 

vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa, 
špecializácia v odbore vítaná. 

Mzda: od 1 211€ do 1 695€ v závislosti od započítanej odbornej praxe a špecializácie. 
 
 
Pozícia: Samostatný odborný referent v oblasti Životného prostredia 
 
 
Pracovisko:  Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
Termín nástupu: dohodou 
Kvalifikačné požiadavky: stredoškolské s maturitou, vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. 

stupňa, vysokoškolské III. stupňa v odbore  technické, prírodovedné 
Mzda: 1 464 EUR/mesiac+ osobné ohodnotenie podľa skúseností a odborných znalostí kandidáta. 
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Pozícia: Sanitár 
 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
Termín nástupu: dohodou 
Kvalifikačné požiadavky: stredoškolské vzdelanie,  v odbore sanitár. 
Mzda: od 847€ do 1 211€ v závislosti od započítanej odbornej praxe 
 
 
Pozícia: Kuchár 
 
Pracovisko:  Oddelenie liečebnej výživy a stravovania 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
Termín nástupu: dohodou 
Kvalifikačné požiadavky: stredoškolské vzdelanie s maturitou, vyučenie resp. rekvalifikačný kurz 
Mzda: od 1 032€ + príplatky 
 
 
Zamestnanecké výhody a benefity: 
 

 príspevok organizácie na doplnkové dôchodkové sporenie, III. Pilier, 

 príplatky za sobotu, nedeľu a nočnú prácu nad rámec Zákonníka práce, 

 zabezpečenie ubytovania v blízkosti pracoviska pre sestry v nepretržitej prevádzke, 

 príspevok organizácie 50% na MultiSport karty, 

 poskytnutie relaxačných pobytov pre zamestnancov s príspevkom zo sociálneho fondu, 

 stravovanie v zamestnaneckej jedálni za 1,20 €, 

 možnosť profesionálneho rastu, bezplatné zvyšovanie kvalifikácie, 

 zľavy v lekárni pre zamestnancov. 
 
Žiadosti o prijatie do zamestnania s krátkym  profesijným životopisom zasielajte na adresu: 
 
Hana Noskovičová, Odd. personálne a mzdové, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10,  
812 50 Bratislava (hana.noskovicova@ousa.sk). 
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