Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace

Městská nemocnice Ostrava přijme

LÉKAŘE pro
NEFROLOGICKÉ A
HEMODIALYZAČNÍ CENTRUM
Moderní pracoviště nabízí příjemné prostředí, zázemí moderní nemocnice
vybavené špičkovou diagnostickou a léčebnou technikou a klimatizovaný
hemodialyzační sál se 14 dialyzačními lůžky, včetně 2 infekčních boxů.
Centrum zajišťuje náhradu funkce ledvin u pacientů s chronickou renální
insuficiencí. Chronicky hemodialyzační program je poskytován v
nepřetržitém provozu vždy od pondělí do soboty. V rámci pracoviště je k
dispozici nefrologická ambulance s denním provozem v pracovní dny.
Pokud Vás úvodní informace zaujala, čtěte dále….
Co Vás čeká?
Skvělý kolektiv oddělení, který se bude podílet na Vaší adaptaci a zaučení
Dle Vašich zkušeností dále budete pracovat buď zcela samostatně, nebo pod odborným
dozorem/dohledem na hemodialyzačním sále a v nefrologické ambulanci

Jak si Vás představujeme?
Bez VŠ vzdělání v oboru všeobecného lékařství by to nešlo
Neméně důležitý je Váš zájem o obor jako takový, pokud se jedná o budoucí absolventy
lékařské fakulty
Jste-li již lékař zařazený do specializační přípravy (i v jiném interním oboru), garantujeme
Vám kvalitní přípravu a vedení k atestaci (jsme akreditovaným pracovištěm v oboru
nefrologie)
Máte-li specializovanou způsobilost v oboru a chcete změnu, neváhejte nás kontaktovat
k nezávaznému osobnímu setkání

Co Vám nabízíme?
Možnost získat stipendium (pro studenty) nebo náborový příspěvek (pro
lékaře)
Práci i na částečný úvazek na moderně vybaveném pracovišti u prosperujícího
zaměstnavatele.
Platové ohodnocení dle předchozí praxe, po zapracování osobní ohodnocení.
Podporu vzdělávání a seberealizace.
Možnost získat byt v Ostravě a zaměstnaneckou slevu na nájmu.
Zvýhodněné telefonní tarify.
Týden dovolené navíc.
2 dny na placeného zdravotního volna tzv. sickdays.
Stravování v naší nemocniční jídelně.
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Příspěvky na rekreaci, kulturní a sportovní akce, dětskou rekreaci.
Fixní příspěvek zaměstnavatele na rehabilitaci, očkování a vitamínové přípravky, penzijní
připojištění v rámci FKSP a další benefity vyplývající z kolektivní smlouvy v letošním roce
ve výši 8 tis. Kč.

Datum nástupu:
Dohodou

Kontakty:
email personalni@mnof.cz
dotazy telefonicky vedoucí lékař MUDr. Patrik Letocha +420 59 619 2941, 4198
na adresu: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Náměstek ředitele pro personální řízení
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava

V případě Vašeho zájmu zašlete prosím strukturovaný životopis s uvedením
názvu pozice, o kterou se ucházíte.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Zasláním Vašeho životopisu souhlasíte se správou, zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů
v databázi uchazečů o zaměstnání Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvkovou organizací. Vaše osobní údaje
budou zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Tyto údaje poskytujete
výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání, nejdéle však na dobu 1 roku od data jejich zaslání.
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