Městská nemocnice Ostrava přijme

LÉKAŘE pro ODDĚLENÍ
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
Poskytujeme péči na 62 lůžkách pro dospělé a 30 novorozeneckých lůžkách v
pavilonu dokončeném v roce 1986. V komplexu porodního sálu je
nadstandardní porodní sálek a další sálek pro alternativní vedení porodu.
Počtem narozených dětí se řadíme mezi pět největších porodnic v ČR.
Oddělení je nositelem diplomu WHO UNICEF – BABY FRIENDLY HOSPITAL
a také jsme INTERMEDIÁRNÍM CENTREM, kdy pečujeme o vysoce riziková a
patologická těhotenství.
Gynekologická část oddělení poskytuje celou škálu odborné péče, včetně
rozsáhlých onkologických operací. Pro pooperační stavy slouží JIP o čtyřech
lůžkách. Specialitou oddělení je gynekologická operativa využívající laseru.
Značné procento operací je prováděno miniinvazivní laparoskopickou
technikou.
Součástí oddělení jsou specializované ambulance a poradny pro ohrožená a
patologická těhotenství, léčbu sterilit a gynekologickou endokrinologii,
poruchy přechodu, dětskou gynekologii a dále ambulance pro vyhledávání a
léčbu prekanceroz a ambulance gynekologické onkologie. Spolupracujeme s
genetiky v primární a sekundární prevenci vrozených vývojových vad a také ve
spolupráci s dětským kardiologem provádíme ultrazvukové vyhledávání
možných závažných vrozených vad srdce.
Oddělení má akreditaci II. typu v oboru gynekologie a porodnictví.
Do našeho týmu hledáme lékaře ideálně s delší praxí v oboru. Chcete-li
změnu, neváhejte nás kontaktovat k nezávaznému osobnímu setkání.
Jak si Vás představujeme?
VŠ vzdělání v oboru všeobecného lékařství
Ideálně specializovaná způsobilost v oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ, případně
lékař se základním gynekologickým kmenem (nebo jeho brzké získání)

Co Vám nabízíme?
Možnost práce také na zkrácený úvazek nebo na dohody.
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
dotazy telefonicky
na adresu:

personalni@mnof.cz
prim. MUDr. Marek Ožana +420 596 194 581
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 webových stránkách MNO pod http://www.mnof.cz/o-nemocnici/ochrana-osobnichudaju/.

