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Krajský úřad Olomouckého kraje
vyhlašuje

podle části desáté zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu uchazeče

výběrové řízení
na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví, RBP, zdravotní pojišťovnou a Zaměstnaneckou

pojišťovnou Škoda v oboru všeobecná sestra, forma zdravotní péče
poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta

pro území obcí v okrese Prostějov: Bohuslavice, Brodek u Konice,
Březsko, Budětsko, Buková, Čechy pod Kosířem, Dzbel,

Hačky, Hluchov, Horní Štěpánov, Hvozd, Jesenec, Kladky,
Konice, Laškov, Lipová, Ludmírov, Ochoz, Pěnčín,

Polomí, Přemyslovice, Ptení, Raková u Konice, Rakůvka,
Skřípov I Stínava, Stražisko, Suchdol, Šubířov I Zdětín.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které
jsou předmětem výběrového řízení: 1.9.2021.
Přihlášku s požadovanými přílohami doručte do 15.7.2021 včetně
na adresu:

Krajský úřad Olomouckého kraje
odbor zdravotnictví
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

K přihlášce" připojte tyto přílohy:
nabídku, ve které uveďte rozsah nabízené pece, adresu
kontaktního pracoviště, provozní hodiny, personální obsazení,
pracovní úvazky, technické a věcné vybavení a příp. i další
informace o svém záměru,
přehled praxe uchazeče v příslušném oboru.

Uchazeč je povinen prokázat, že splňuje, nebo je ve lhůtě stanovené
ve výběrovém řízení (1. 9. 2021) schopen splnit, předpoklady
pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče,
který je předmětem výběrového řízení.
Informace na telefonním čísle: 585 508 573

*) Vzory tiskopisů jsou zveřejněny na www.olkraj.cz, složka zdravotnictví/ výběrová řízení na smlouvy

se zdravotními pojišťovnami



Charita Konice hledá pracovníky do
přímé péče do Domova pokojného stáří
v Bohuslavicích. Hledáme zdravotní
sestru a pracovníky v sociálních
službách na hlavní pracovní poměr.

Nabízíme brigádu na období letních
prázdnin na pomoc při úklidu nebo
v přímé péči o uživatele domova.
V případě zájmu, kontaktujte prosím
vedoucí domova paní Mgr. Pavlínu
Pašovou na tel. čísle: 582 383 505, nebo
739 524 365.


