
 

Městská nemocnice Ostrava přijme 

FYZIOTERAPEUTA pro DĚTSKÝ 
REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ 

 

Stacionář se zaměřuje především na děti s riziky v raném období, u nichž se 

dá předpokládat jiný než fyziologický vývoj. Komplexní rehabilitační léčbu 

formou denního pobytu nabízíme pro 40 dětí předškolního věku 

nejrůznějších diagnos. Jedná se převážně o děti s různými formami mozkové 

obrny, s vrozenými vývojovými vadami, stavy po úrazech mozku a 

pohybového aparátu. Těmto pacientům je zajištěna komplexní péče odborníky 

s využitím všech dostupných léčebných metod s cílem ovlivnit zdravotní stav 

natolik, aby mohla být zajištěna včasná a kvalitní integrace postižených a 

jejich rodin do zdravé populace. 

Co Vás čeká? 

 Spolu se svými kolegy se budete podílet na léčebné rehabilitaci dětí doplněnou o základní 

fyzikální procedury. Každému dítěti je u nás poskytována péče dle individuálního plánu. 

Jak si Vás představujeme? 

 Odborná způsobilost FYZIOTERAPEUTA, praxe výhodou 

 Vstřícné jednání s pacienty, empatie, zájem o práci s dětmi, zdravotní způsobilost a 

bezúhonnost. 

Co Vám nabízíme? 

 Práci na plný úvazek v jednosměnném provozu (pracovní úvazek 40 h týdně) 

 Platové ohodnocení dle předchozí praxe a růst platu garantovaný nařízením vlády. 

Poskytujeme příplatek osobní, za vedení, 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. 

 

Datum nástupu: 

 Dohodou 

Kontakty: 

 email    personalni@mnof.cz      
 dotazy    telefonicky MUDr. Jana Robenková +420 596 965 644  

 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. 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ 
Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace (dále 
jen „MNO“), jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o 
zaměstnání jsou dostupné na internetových stránkách MNO v sekci „O nemocnici/Ochrana osobních údajů“ 
pod http://www.mnof.cz/o-nemocnici/ochrana-osobnich-udaju/. 
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