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Městská nemocnice Ostrava přijme 

BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRA 
 

Oddělení BMI zajišťuje provoz zdravotnických přístrojů v nemocnici. Provádí 

a objednává servisní činnosti stávajících přístrojů, dodává kompletní 

podklady k nákupům přístrojů a realizaci veřejných zakázek. Spolupracuje 

s ostatními útvary a primariáty nemocnice, kompletuje a vyhodnocuje 

požadavky na opravy a servis techniky.  

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

Co Vás čeká? 

 Tým Vašich kolegů, který se bude podílet na Vaší adaptaci a zaučení.  

 Poté převezmete konkrétní agendu, za kterou budete zodpovídat.  

 Budete zpracovávat podklady vyplývající z požadavků oddělení a připravovat technické 

specifikace v souladu s plánem investic.  

 Komunikace s dodavateli, průzkum obchodního trhu, tvorba poptávek, ekonomické a 

technické vyhodnocování přijatých nabídek.  

Jak si Vás představujeme? 

 Předchozí praxe v oboru je pro nás důležitá, ale pokud je krátká, nebojte se nás oslovit. 

 Měli byste mít VŠ vzdělání se specializaci v oboru biomedicínský inženýr. 

 Obecné povědomí o zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákonu č. 

268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a souvisejících předpisů je podmínkou stejně 

jako pokročilá znalost práce na PC (MS Office, e-mail apod.). 

 Důležité je, že se nebojíte jednat s lidmi, jste odpovědný a komunikativní, pracujete přesně 

a precizně a práce Vás baví. 

 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 placeného zdravotního volna tzv. sickdays. 

 Stravování v naší nemocniční jídelně. 

 Příspěvky na stravování, 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. 

Termín pro zaslání CV:  

 do 5.3.2018 do 18:00 hodin 
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Termín pro osobní pohovor:  

 středa 14.3.2018 v dopoledních hodinách 

Datum nástupu: 

 dohodou 

Kontakty: 

 email personalni@mnof.cz   
 dotazy telefonicky Bc. Vratislava Krnáčová +420 720 339 422  

 na adresu:  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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