
Společnost VAMED CZ je česká dceřiná společnost celo-

světově působící VAMED AG sídlící ve Vídni, která je členem 

skupiny FRESENIUS-VAMED. Působíme v oblasti expertních 

technických služeb pro zdravotnická zařízení v 95 zemích 

světa. Stěžejní činnost VAMED CZ je biomedical manage-

ment, zahrnující systematickou analýzu rizik provozu zdra-

votechniky a strategické plánování, řízení systému kvality 

v oblasti zdravotnických prostředků, podpora provozu této 

techniky, management spotřeby a správa technologie 

související s medicinálními plyny, řízení investičního rozpoč-

tu a realizace investic, řízení operativních nákladů a admi-

nistrace vybraných zdravotnických prostředků spotřebního 

charakteru v nákupním systému. Jako specializovaný posky-

tovatel služeb pro zdravotnická zařízení zajišťujeme, aby spe-

cializovaná medicínská technika v nemocnicích fungovala 

spolehlivě a byla provozována hospodárně. Při naší činnosti 

v České republice čerpáme z letitých znalostí a zkušeností 

kolegů ze sesterských společností primárně v rámci Evropy. 

Aktuálně pracujeme pro 7 zdravotnických zařízení v ČR, pa-

třících do skupiny VAMED MEDITERRA. Každoročně prochází 

2 nemocnice v naší správě akreditací SAK ČR a pravidel-

nými inspekcemi státních orgánů. Naším cílem je poskyto-

vat našim partnerům nadstandardní služby, které podporují 

efektivní řízení zdravotní péče.

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST
BIOMEDICÍNSKÝ EXPERT
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Nabídka platí i pro motivované absolventy!



Jako náš nový spolupracovník budete pracovat v nejvýznamnějším oddělení VAMED CZ. Budete mít příležitost ve spolu-

práci s kolegy v týmu naši firmu rozvíjet. Váš vlastní rozvoj zajistí podpora využití zkušeností z letitého know-how celé skupiny, 

expertní znalosti a vysoké úrovně kvality odvedené práce spolu s naší podporou individuálního prohlubování Vašich 

znalostí na kurzech a konferencích.

Zasláním životopisu souhlasíte se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů společností VAMED CZ s.r.o. po dobu trvání výběrového řízení a následně 
po dobu 2 let pro účely případného dalšího oslovení s pracovní nabídkou.

KOHO HLEDÁME
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AKTIVITY, KTERÝMI SE BUDETE 
ZABÝVAT PŘÍMO VY

Biomedical CAPEX management 
(tzn. plánování investic, hodnoce-
ní efektivity nákupu, specifikace 
požadavků, vyjednávání při výběru, 
realizace přímých nákupů z vlast-
ních zdrojů nemocnic i tvorba části 
podkladů veřejných zakázek celko-
vém ročním objemu vyšších desítek 
milionů korun).

Biomedical OPEX management 
(analytika operativních nákladů na 
servis, plánování a kontrola rozpočtu).

Správa vybraných zdravotnických 
prostředků v nákupním systému (plá-
nování a provádění výběrových řízení, 
testování produktů, vyhodnocování 
požadavků na zalistování nových pro-
duktů, údržba katalogu, normalizace 
a doplňování informací).

Správa smluvních vztahů s doda-
vateli (průřezová aktivita týkající se 
kupních smluv, rámcových kupních 
smluv i servisních smluv).

CO OD VÁS OČEKÁVÁME

vysokoškolské vzdělání v oboru 
techniky nebo ekonomie

praxe v oblasti nákupu zdravotnic-
kých prostředků (min. 2 roky)

praktické zkušenosti s veřejnými 
zakázkami

orientace v relevantních technic-
kých normách, konstrukci a funkci 
zdravotnických prostředků

pokročilá znalost MS Office 
(MS Word, PowerPoint, Excel, Outlook)

znalost anglického jazyka na úrovni B1

řidičský průkaz skupiny B

příjemné vystupování 
a komunikativnost

osobnostní integrita, vytrvalost 
a chuť učit se

schopnost logicky myslet a vyvodit 
správné závěry z analýz

spolehlivost, flexibilita v případě 
změny pracovních činností

ochota práce přesčas pokud to 
aktuální pracovní povinnosti 
vyžadují

afinita k datům, managementu 
a oboru zdravotnictví

NA CO SE U NÁS MŮŽETE TĚŠIT

smysluplnou práci s vysokou
přidanou hodnotou

stabilní zaměstnání na plný úvazek 
v perspektivním oboru

podporu vlastního odborného růstu 
(zdravotnické prostředky, vyjednávání, 
obchod, řízení projektů)

učení se od nejlepších v oboru, 
možnost podílení se na strategických 
rozvojových projektech

práci v malém dynamicky 
rozvíjejícím se týmu

možnost účastnit se odborných 
kongresů doma i v zahraničí

motivující platové ohodnocení

pracovní místo v centru Prahy (Muzeum)

pružnou pracovní dobu, 
možnost home-office

5 týdnů dovolené

kartu Multisport, příspěvky na stravu 
a další benefity

TERMÍN NÁSTUPU 
DO PRACOVNÍ POZICE:

dle dohody, ideálně do 1. srpna 2022

Pokud Vás pracovní příležitost zaujala, neváhejte se nám ozvat. 
kristian.fodor@vamed.com martin.tucek@mediterra.cz, Škrétova 490/12 120 00 Praha 2 – Vinohrady


