Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace

Městská nemocnice Ostrava přijme

LÉKAŘE pro
Oddělení následné intenzivní péče
(NIP)
Pracoviště zahájí provoz k 1. 9. 2018 s kapacitou 6 lůžek.
Jak si Vás představujeme?
Bez VŠ vzdělání v oboru všeobecného lékařství by to nešlo
Specializovaná způsobilost v oborech vnitřní lékařství, geriatrie nebo neurologie, nebo lékař
s odbornou způsobilostí s certifikátem základního anesteziologického kmene

Co Vám nabízíme?
Práci na plný, ale i na částečný úvazek na moderně vybaveném pracovišti u prosperujícího
zaměstnavatele.
Platové ohodnocení dle předchozí praxe a růst platu garantovaný nařízením vlády.
Poskytujeme příplatek stanovený ZP, tzn. osobní, za práci v noci, o víkendech a ve svátek,
za práci ve směnách, za práci ve ztíženém pracovní prostředí.
Podporujeme zaměstnance v celoživotním vzdělávání a osobním rozvoji.
Týden dovolené navíc, takže celkem 5 týdnů volna.
Dodatková dovolená na vybraných odděleních (dle rizik).
Mimořádné 2 dny placeného zdravotního volna, tzv. sickdays.
Možnost umístit dítě od 2 let v naší Dětské skupině SRDÍČKO.
Stravování v naší nemocniční jídelně s příspěvkem zaměstnavatele.
Příspěvky na rekreaci, kulturní a sportovní akce, dětskou rekreaci.
Příspěvek na rehabilitaci, očkování a vitamínové přípravky, penzijní spoření a připojištění i
kapitálové životní pojištění a další benefity vyplývající z kolektivní smlouvy.
Organizujeme jazykové kurzy v MNO s příspěvkem zaměstnavatele.
Možnost získat byt v Ostravě a zaměstnaneckou slevu na nájmu.
Zvýhodněné telefonní tarify pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky.
Sleva v nemocniční lékárně na volně prodejné léky a přípravky.
Zvýhodněné pojištění zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli.
Parkování pro zaměstnance v areálu MNO.
Zvýhodněná nabídka služeb naší autodílny pro motoristy.
Zaměstnanecké slevy pro pojištěnce zdravotních pojišťoven.
Zajímavé slevy u smluvních partnerů.
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Městská nemocnice Ostrava
příspěvková organizace

Kontakty:
email personalni@mnof.cz
dotazy telefonicky
Mgr. Kateřina Kyselá, MBA +420 596 194 732
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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