Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace

Městská nemocnice Ostrava přijme

PRAKTICKOU SESTRU
na interní příjmovou ambulanci Centrálního příjmu s Emergency, která slouží
zejména pacientům, kteří přicházejí, nebo jsou záchrannou službou přivezeni
pro akutně vzniklé onemocnění. Zde se provádí diagnostika, terapie a
navrhuje další optimální řešení. Po stanovení diagnózy a stabilizaci funkcí
pacienta je zajištěný pacient předán cílovému oddělení.
Co Vás čeká?
Přátelský kolektiv, který se bude podílet na Vaší adaptaci na nové prostředí, v tomto období
se budete mít možnost ptát na to, čemu nerozumíte
Po zaučení pak již budeme očekávat samostatnou práci a profesionální přístup k pacientům
i jejich rodinným příslušníkům

Jak si Vás představujeme?
Odborná způsobilost PRAKTICKÉ SESTRY je základ…., praxe na příjmové ambulanci
výhodou.
Alespoň základní znalost práce na PC
Energická osobnost odolná vůči stresu, zdravotně způsobilá a bezúhonná

Co Vám nabízíme?
Práci na celý úvazek ve směnném provozu.
Platové ohodnocení dle předchozí praxe + příplatky, 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.
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.
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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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