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Městská nemocnice Ostrava přijme 

REFERENTA MARKETINGU 
 

Referát marketingu v naši nemocnici hledá kolegu se znalostí v grafických 

programech i dovednosti práce na řezacím a tiskovém plotru na různé 

materiály, zejména samolepicí folie, plat či papír. Jeho úkolem bude vytvářet 

grafické návrhy dle existujícího firemního manuálu, realizovat a 

implementovat drobné zejména orientační a propagační materiály.  

Pokud se orientujete v uvedené problematice, možná hledáme právě Vás. 

Co Vás čeká? 

 Po zvládnutí adaptačního procesu dostanete prostor uplatnit svou kreativitu a schopnosti 

při samostatné práci, která vychází z daného firemního manuálu a z požadavků jednotlivých 

pracovišť 

 K hlavním úkolům bude patřit především řezání šablon, označení budov a orientační 

značení v exteriéru, ale také výroba popisných štítků, značení dveří, polepy skel a plastů 

Jak si Vás představujeme? 

 Máte zájem o kreativní práci a praktické zkušenosti s propagací  

 Disponujete grafickým cítěním a teoretickým povědomím o činnostech grafika a talentem 

propagačního pracovníka  

 Zvládnete obsluhu řezacího a tiskového plotru  

 Dokážete uplatnit alespoň základy grafické tvorby 

 Měli byste mít min. SŠ vzdělání  

 Naprosto nutná je pokročilá znalost práce na PC (Microsoft Office), Corel Draw  

 Budeme po Vás požadovat především preciznost a rychlost provedení požadovaných úkolů 

 Můžete být introvert, ale musíte umět komunikovat s kolegy, měl byste být iniciativní a 

přicházet s vlastními nápady 

 Bylo by fajn, kdybyste měl smysl pro humor a chuť hledat řešení  

Co Vám nabízíme? 

 Pružnou pracovní dobu. 

 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. 

 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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Termín pro zaslání CV:  

 do 5. března 2018 do 18:00 hodin 

Termín pro osobní pohovor:  

 čtvrtek 8. března 2018 v dopoledních hodinách 

Datum nástupu: 

 ideálně od 1. dubna 2018 nebo dohodou 

 Kontakty: 

 email:   personalni@mnof.cz      
 adresa:  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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