
 

Městská nemocnice Ostrava přijme 

EXPEDIENTA/KU STRAVY V 
KUCHYNI 

 

pro detašované pracoviště LDN v Ostravě Radvanicích 

Co Vás čeká? 

 Práce v kuchyni - vychystávání snídaní, večeří, rozdělení a vážení obědů 

 Výdej stravy pro pacienty dle diety 

 Výdej stravy pro zaměstnance 

 Obsluha myčky, závěrečný úklid a další práce spojená s chodem kuchyně 

 

Jak si Vás představujeme? 

 Ochotu učit se novým věcem 

 Praxe v kuchyni a výdejem stravy výhodou, nikoliv podmínkou 

 Zdravotní průkaz 

 

Co Vám nabízíme?  

 Jednosměnný provoz (pondělí-neděle, včetně svátků) 

 Pracovní doba 8:00-14:30 hod  

 Platové ohodnocení garantované vyhláškou o platu (platová tř. 3), příplatek za práci o 

víkendech a ve svátek 

 Týden dovolené navíc, takže celkem 5 týdnů volna. 

 Mimořádné 2 dny placeného zdravotního volna, tzv. sickdays. 

 Stravování 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.  

 Možnost získat byt v Ostravě a zaměstnaneckou slevu na nájmu. 

 Sleva v nemocniční lékárně na volně prodejné léky a přípravky. 

 Zvýhodněné pojištění zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli. 

 

Datum nástupu: 

 Dohodou 

Kontakty: 

 email    personalni@mnof.cz  

 dotazy telefonicky  vedoucí Ivana Staňková +420 595 222 661, 662, 664  

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

mailto:personalni@mnof.cz


 

 

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, příspěvková organizace. 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. 
Současně také potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné. 

 


