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INTERNÍ A KARDIOLOGICKÁ 
KLINIKA PŘIJME:

• všeobecnou sestru
• všeobecnou sestru 

se specializovanou způsobilostí
• zdravotnického záchranáře

Proč pracovat právě u nás?
• získáte zkušenosti v mladém a fl exibilním kolektivu
• aplikace teorie ihned od praxe ve skupinové péči, mezioborová spolupráce
• moderní technologické vybavení 
• podpora dalšího vzdělávání a profesního růstu 



Kontakt 
Šárka Škulavíková

Oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance
Tel: (+420) 597 37 40 48, email: sarka.skulavikova@fno.cz

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba

www.fno.cz

ZAUJALA VÁS TATO NABÍDKA A MÁTE 
CHUŤ STÁT SE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ 
NAŠEHO TÝMU? NEVÁHEJTE NÁS 
KONTAKTOVAT A PŘIDEJTE SE K NÁM!

Vybrat si můžete z mnoha 
zajímavých oddělení:
• Funkční diagnostika - multioborová 

péče zaměřená na funkční vyšetření 
srdce a plic, ultrazvukové vyšetření 
dutiny břišní s punkcí orgánů.

• Endoskopické centrum - 
multioborová péče zaměřená 
na gastroenterologii, hepatologii 
a pankreatologii. Asistence 
u invazivních endoskopických výkonů, 
aplikace biologické léčby.

• Intermediární péče standard 
- multioborová péče zaměřená 
na kardiologické, nefrologické 
a gastroenterologické pacienty.

• Transplantační JIP - specializované 
pracoviště, které poskytuje péči 
pacientům s akutními stavy v interní 
medicíně. Speciálně se zaměřuje 
na onemocnění ledvin a močového 
systému, včetně programu 
transplantace ledvin a provádění 
eliminačních metod.

• Metabolická JIP -specializované 
pracoviště, které poskytuje péči 
pacientům s akutními stavy 
v interní medicíně, u kterých trvá 
nebo hrozí poškození základních 
životních funkcí.

Co dalšího Vám můžeme 
nabídnout?
• pololetní odměny
• specializační vzdělání bez uzavírání 

stabilizačních dohod a závazků
• širokou nabídku vzdělávacích akcí, 

certifi kovaných kurzů a seminářů
• možnost pracovat na plný nebo 

zkrácený úvazek
• možnost účastnit se na výzkumných 

aktivitách 
Pro své zaměstnance chceme 
vždy něco navíc, proto Vám 
nabízíme širokou nabídku 
zaměstnaneckých benefi tů:
• dotované stravování na pracovišti 

vč. bezlepkové, dietní či vegetariánské 
stravy 

• ubytování v areálu nemocnice nebo 
slevu na ubytování u společnosti 
Heimstaden

• 5 týdnů dovolené + zdravotní volno 
• možnost umístění dítěte do školky 

(dětské skupiny) v areálu nemocnice
• individuální příspěvek z fondu 

kulturních a sociálních potřeb 
na rekreaci, kulturu, relaxační 
a sportovní aktivity, vitamíny, 
očkování, penzijní pojištění a mnoho 
dalších


