
 

Městská nemocnice Ostrava přijme 

SANITÁŘE pro LÉČEBNU 
DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH 

v Ostravě-Radvanicích  
 

Pro pomocnou ošetřovatelskou péči o pacienty 

Co Vás čeká? 

 Budete provádět pomocné a obslužné činnosti při poskytování základní ošetřovatelské péče 

pacientům převážně s omezenou pohyblivostí nebo nepohyblivých, zejména pak transport 

pacientů na vyšetření, polohování a manipulaci s pacientem. 

 Dále Vás můžeme pověřit transportem a tříděním biologického a zdravotnického materiálu, 

distribuci laboratorních výsledků, obstarávat pochůzky pro potřeby pracoviště a pacientů. 

 Roznášení stravy na oddělení, manipulace s prádlem, zajišťování hygienické péče pacientů. 

Jak si Vás představujeme? 

 Odborná způsobilost SANITÁŘE podmínkou, praxe výhodou 

 Energická a fyzicky zdatná osobnost odolná vůči stresu, zdravotně způsobilá a bezúhonná 

Co Vám nabízíme? 

 Práci na plný úvazek v nepřetržitém provozu (pracovní úvazek 37,5 h týdně, vč. sobot a 

nedělí) 

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

Poskytujeme příplatek 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. 

 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 vrchní sestra Mgr. Marcela Gabzdylová, +420 595 222 602 

 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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