Fakultní nemocnice Ostrava, pracoviště Centrálních operačních sálů, přijme do pracovního poměru:

➢ všeobecnou sestru
•
•
•
•
•

Centrální operační sály jsou v regionu severní Moravy a Slezska pracovištěm, které garantuje vysoce
odbornou a komplexní perioperační péči.
Práce na operačních sálech je velice náročná činnost, klade specifické nároky na všechen personál,
a proto je velmi důležitá spolupráce celého operačního týmu.
Dobře zvládnutý operační zákrok je záležitostí především spolupracujícího erudovaného operačního
týmu, ale také optimální přípravy pacienta, techniky, přístrojů a instrumentaria.
Poskytujeme ošetřovatelskou péči pacientům před, v průběhu a bezprostředně po operačním výkonu,
včetně intervenčních, invazivních a diagnostických výkonů.
Připravujeme a obsluhujeme přístrojové vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných
diagnostických či terapeutických pracovištích, instrumentujeme při operačních diagnostických
a terapeutických výkonech.

CO VÁM NABÍZÍME:
• zázemí stabilní organizace
• perspektivní a zajímavou práci v moderních, špičkově vybavených pracovištích
• podporu dalšího vzdělávání a osobního a profesního rozvoje
• výchovu budoucích zdravotníků pro praxi
• možnost studia při zaměstnání
• širokou nabídku vzdělávacích akcí, kurzů, seminářů
• osobní přístup, mezioborovou spolupráci, akční a přátelský kolektiv
• platové ohodnocení dle zákoníku práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění
• nástup možný ihned nebo dohodou
POŽADUJEME:
• odbornou způsobilost v oboru všeobecná sestra, v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb.
o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění
• flexibilitu, vstřícné chování a vystupování
• zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost
BENEFITY:
• individuální příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb na rekreaci, kulturu, relaxační a sportovní
aktivity, vitamíny, očkování, penzijní připojištění
• pololetní odměny
• 5 týdnů dovolené, zdravotní volno
• dotované stravování s možností výběru včetně dietní a bezlepkové stravy
• program bezplatných účtů u vybraných bankovních společností
• karta na sportovní a kulturní vyžití za zvýhodněnou cenu
• slevu na ubytování u společnosti Heimstaden
• možnost umístění dítěte do školky (dětské skupiny) přímo v areálu FNO
• slevy na zájezdy u vybraných cestovních kanceláří a mnoho dalšího
Kontakt:
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba

Ing. Ivana Heraltová, MBA
Oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance
Tel.: 597 372 247
e-mail: ivana.heraltova@fno.cz

