
 

Městská nemocnice Ostrava přijme 

LÉKAŘE pro DĚTSKÝ 
REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ 

 

Dětský rehabilitační stacionář je detašované pracoviště MNO a je v Ostravě 

ojedinělým zařízením svého typu, kde se zaměřujeme na včasnou a komplexní 

rehabilitaci u dlouhodobě zdravotně postižených dětí. Jsme akreditovaným 

pracovištěm pro terapii a výuku Bobath konceptu (NDT terapie) dětském věku 

a pro specializační přípravu lékařů v oboru Rehabilitace a fyzikální medicína. 

Péči poskytujeme především dětem s riziky v raném období, u nichž se dá 

předpokládat jiný než fyziologický vývoj. Komplexní rehabilitační léčbu 

formou denního pobytu nabízíme pro 30 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. 

Ambulantní formou pak dětem s nerovnoměrným PMV,  VDT, skoliosou 

apod., poruchami koordinace pohybu, dysbalancí senzorického systému. 

V menším měřítku poskytujeme ambulantní RHB včetně procedur FT i 

dospělé klientele. 

Co Vás čeká? 

 Budete se podílet na zajištění komplexní rehabilitace našich dětských pacientů s pomocí 

týmu kolegů, který kromě rehabilitačního lékaře tvoří také pediatr, ortoped, dětský 

neurolog, klinický logoped a psycholog, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, ošetřovatelský 

personál a speciální pedagogové 

 Vzhledem ke specifikům našeho pracoviště budete také úzce spolupracovat s celou rodinou 

handicapovaného dítěte 

Jak si Vás představujeme? 

 VŠ vzdělání v oboru všeobecného lékařství 

 Specializovaná způsobilost v oboru rehabilitace a fyzikální medicína, nebo lékař zařazený do 

specializační přípravy s ukončeným základním kmenem (nejlépe pediatrickým nebo 

neurologickým) 

Co Vám nabízíme? 

 Práce na plný úvazek v jednosměnném provozu. 

 Platové ohodnocení dle předchozí praxe a růst platu garantovaný nařízením vlády, dále 

poskytujeme osobní příplatek a rizikový příplatek 400 Kč/měsíc. 

 Podporujeme zaměstnance v celoživotním vzdělávání a osobním rozvoji. 

 Týden dovolené navíc, takže celkem 5 týdnů volna. 

 Dodatková dovolená v rozsahu 1 týdne. 

 Mimořádné 2 dny placeného zdravotního volna, tzv. sickdays. 



 

 Možnost umístit dítě od 2 let v naší dětské skupině SRDÍČKO v areálu MNO.   

 Stravování v naší 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. 

 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 primářka 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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