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Městská nemocnice Ostrava, p. o. přijme 
 
VŠEOBECNOU SESTRU na katetrizační sál 
Tým lékařů a sester poskytuje vysoce specializovanou péči ve spektru výkonů diagnostické 
invazivní a intervenční kardiologie.  Ročně u nás podstoupí koronarografické vyšetření cca 
2000 pacientů, 800 absolvuje perkutánní koronární intervenci (balónkovou 
angioplastikou, implantací stentů včetně lékových). Zavádíme dočasné kardiostimulace, 
kavální filtry a provádíme komplexní hemodynamická vyšetření.  
 
Požadujeme: 

 Odbornou způsobilost VŠEOBECNÉ SESTRY dle zákona 96/2004 Sb., v platném 

znění, praxe výhodou. 

 Základní znalost práce na PC. 

 Vstřícné jednání s pacienty, zájem o práci v oboru, zdravotní způsobilost a 

bezúhonnost. 

Nabízíme: 

 Práci na celý úvazek, jen ranní směny. 

 Platové ohodnocení a růst platu garantovaný vyhláškou o platu (podle vzdělání a 

praxe) + příplatky + po zapracování osobní ohodnocení. 

 Podmínky pro osobní a profesní rozvoj. 

 Možnost získat byt v Ostravě a zaměstnaneckou slevu na nájmu. 

 Zvýhodněné telefonní tarify. 

 Týden dovolené navíc.  

 Příspěvky na stravování, rekreaci, kulturní a sportovní akce, dětskou rekreaci. 

 Fixní příspěvek zaměstnavatele na rehabilitaci, očkování a vitamínové přípravky, 

penzijní připojištění aj. v rámci FKSP. 

 Podpora jazykového vzdělávání a další benefity vyplývající z kolektivní smlouvy. 
 
Datum nástupu: 

 Dohodou  
 
Kontakty: 

 emailem na personalni@mnof.cz nebo margita.maliskova@mnof.cz    

 nebo na adresu: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
Náměstek ředitele pro personální řízení 
Nemocniční 898/20A 
728 80  Ostrava 

Podrobnější informace:  
Mgr. Margita Malíšková, T +420 596 194 316 

 
V případě Vašeho zájmu zašlete prosím strukturovaný životopis. 
  
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:  

http://www.mnof.cz/wp-content/uploads/2015/08/10_koronarografie_a_perkutanni_koronarni_intervence.pdf
http://www.mnof.cz/wp-content/uploads/2015/08/19_docasna_kardiostimulace.pdf
http://www.mnof.cz/wp-content/uploads/2015/08/11_pravostranna_srdecni_katetrizace_a_hemodynamicke_vysetreni.pdf
mailto:personalni@mnof.cz
mailto:margita.maliskova@mnof.cz
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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.  
 


