
 

   

 

Sestra Dialyzačního střediska  
(Ostrava) 
 
 
Účel pozice 
 Ošetřovatelská péče o dialyzované pacienty 
 
Pracovní náplň 
 Praktické provedení akutních a chronických 

hemoeliminačních výkonů v souladu s klinickými 
standardy pracoviště 

 Vedení zdravotnické dokumentace dle standardů 
pracoviště 

 Obsluha zdravotnických přístrojů  
 Evidence a vykazování provedených zdravotnických 

výkonů jednotlivým zdravotním pojišťovnám 
 
Místo výkonu práce 
 Dialyzační středisko B. Braun Avitum s.r.o.,  

Zalužanského 15, Ostrava - Vítkovice 
 
Nástup 
 Ihned 
 

 
Požadujeme 
 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání  

bez odborného dohledu (všeobecná sestra) 
 Specializační studium nefrologie nebo intenzivní 

péče výhodou 
 Praxe na DS, ARO nebo JIP výhodou 
 Zkušenosti s obsluhou zdravotnické techniky 

výhodou 
 Znalost práce s PC 
 Týmovou spolupráci, komunikativnost, samostatnost, 

pečlivost, schopnost dlouhodobě pečovat o chronicky 
nemocné pacienty 

 Znalost AJ výhodou 
 
Nabízíme 
 Stabilní a silné zázemí nadnárodní společnosti 
 Zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci 
 Možnost seberealizace, odborného a profesního růstu 
 Podporu dalšího odborného vzdělávání    
 Nadstandardní program zaměstnaneckých výhod  
 Příjemné a moderní pracovní prostředí 
 Motivační finanční ohodnocení  

 
 

  
 
Koncern B. Braun působí na celosvětovém trhu 175 let a dnes patří 
k největším výrobcům zdravotnických produktů na světě. Hlavní sídlo je 
v německém Melsungenu, pobočky jsou v 60 zemích světa. Skupinu 
B. Braun CZ/SK tvoří společnost B. Braun Medical s.r.o. (dodavatel 
zdravotnických prostředků), společnost B. Braun Avitum s.r.o. 
(provozovatel dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí CZ/SK) 
a Aesculap Akademie (mezinárodní vzdělávací instituce). Skupina B. Braun 
v České a Slovenské republice působí od roku 1993 a zaměstnává více než 
700 lidí. Kvalitu a spolehlivost B. Braun potvrzuje pravidelná certifikace dle 
evropských norem pro kvalitu ISO i ocenění jako je například Czech 
Stability Award, které s nejvyšším možným hodnocením řadí B. Braun mezi 
nejstabilnější firmy v České republice. Skupina B. Braun podporuje 
charitativní projekt B. Braun pro život (www.bbraunprozivot.cz), který 
podporuje vybrané neziskové organizace i jednotlivce. 

V případě zájmu posílejte profesní životopisy na e-mail: 
zamestnani.cz@bbraun.com nebo kontaktujte personální oddělení.  
 
Nezapomeňte prosím uvádět název pozice, o kterou se ucházíte. 
 
Personální oddělení B. Braun: 
Mgr. Michaela Košatková 
V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4 
Tel.: +420-271 091 519 
 
Více na:  www.bbraun-kariera.cz 
www.bbraun.cz a www.bbraun-avitum.cz. 
 

http://www.bbraunprozivot.cz/
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http://www.bbraun.cz/
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