Fakultní nemocnice Ostrava, Oční klinika, přijme do pracovního poměru:

 Biomedicínského inženýra / technika
Hledáme nové perspektivní kolegyně nebo kolegy, kteří se nebojí učit nové věci, pracovat s moderní
technikou a mají chuť společně rozvíjet pracoviště Oční kliniky.
Oční klinika je pracoviště nejvyššího stupně, jediné svého typu v Moravskoslezském kraji. Jako technik budete
pracovat s moderními diagnostickými přístroji. Budete se učit rozpoznávat priority stavu pacienta, správně volit
diagnostické možnosti a jejich modality, obsluhovat diagnostické přístroje. Budete provádět přístrojová
vyšetření, zpracovávat a sdílet výsledky vyšetření. Budete v kontaktu s našimi servisními organizacemi
a budete spolupracovat na zajištění základního servisu naší techniky. Budete se podílet na výzkumných
a vědeckých činnostech pracoviště, zejména klinických studiích.
V případě zájmu je možné se podílet na pedagogické činnosti pracoviště, rozvíjet své oblasti zájmu
a celoživotně se vzdělávat v oboru své specializace.
CO VÁM NABÍZÍME:
• zodpovědnou práci, kde má vaše činnost přímý a nezastupitelný vliv na výsledek léčby
• orientaci na čistotu, pečlivost, preciznost a standardizované postupy
• zázemí stabilní organizace
• perspektivní a zajímavou práci v moderních, špičkově vybavených pracovištích
• podporu dalšího vzdělávání, osobního a profesního rozvoje
• osobní přístup, mezioborovou spolupráci, akční a přátelský kolektiv
POŽADUJEME:
• odbornou způsobilost v oboru biomedicínský technik (nebo biomedicínský inženýr) v souladu se
zákonem č. 96/2004 Sb. v platném znění
• flexibilitu, vstřícné chování a vystupování
• zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost
• znalost anglického jazyka
BENEFITY:
• individuální příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb na rekreaci, kulturu, relaxační a sportovní
aktivity, vitamíny, očkování, penzijní pojištění a mnoho dalších
• možnost umístění dítěte do školky (dětské skupiny) přímo v areálu nemocnice
• dotované stravování s možností výběru vč. dietní a bezlepkové stravy
• zaměstnanecký program plný zajímavých slev a benefitů u vybraných partnerů
Kontakt:
Mgr. Lukáš Kolarčík, DiS.
e-mail: lukas.kolarcik@fno.cz
Tel.: 597 375 956
(sekretariát
Oční kliniky a prohlídku pracoviště)

–

možnost

Ing. Tereza Lyčková, MBA
Oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance
Tel.: 597 373 372
e-mail: tereza.lyckova@fno.cz
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