Městská nemocnice Ostrava přijme

VŠEOBECNOU SESTRU na
INTERNÍ ODDĚLENÍ
Tým lékařů a sester poskytuje pacientům komplexní odbornou péči na 79
standardních lůžkách. Oddělení se specializuje na onemocnění zažívacího
traktu, diabetes mellitus, onemocnění metabolismu a výživy, onemocnění
ledvin a onemocnění krevní. Poskytujeme také komplexní diagnostickou a
léčebnou péči pro gastroenterologické a hepatologické pacienty. Lůžková část
oddělení je navázána na metabolickou JIP, vyšetřovací komplement a
specializované ambulance. Práce na interně je hodně, ale je pestrá a dobře se
zvládá v přátelské a kolegiální atmosféře.
Jak si Vás představujeme?
Odborná způsobilost VŠEOBECNÉ SESTRY s lidským přístupem k našim pacientům
Alespoň základní znalost práce na PC
Energická a komunikativní osobnost, zdravotně způsobilá a trestně bezúhonná
Máte-li delší praxi v oboru a chcete změnu, neváhejte nás kontaktovat
k nezávaznému osobnímu setkání

Co Vám nabízíme?
Možnost získat stipendium (pro studenty) nebo náborový příspěvek (pro
všeobecné sestry s odbornou způsobilostí)
Práci na plný úvazek v nepřetržitém provozu (pracovní úvazek 37,5 h týdně, vč. sobot a
nedělí)
Možnost práce na zkrácený úvazek nebo na dohody.
Platové ohodnocení dle předchozí praxe a růst platu garantovaný nařízením vlády.
Poskytujeme příplatek osobní (po ukončení zapracování), za práci v noci, o víkendech a ve
svátek, za práci ve směnách, zvláštní příplatek.
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
adresu:

personalni@mnof.cz
telefonicky vrchní sestra Ludmila Palová +420 596 194 297 na
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/.

