Fakultní nemocnice Ostrava, Ústav laboratorní medicíny, Oddělení klinické farmakologie,
přijme do pracovního poměru na plný úvazek:

Ø farmaceuta
POŽADUJEME:
•
•
•
•
•
•

ukončené magisterské studium na Farmaceutické fakultě
praxe v lékárně vhodná
specializovaná způsobilost (atestace) v oboru Klinická farmacie vítána (není podmínkou)
spolehlivost, samostatnost a zodpovědnost
flexibilita a schopnost týmové práce
aktivní přístup k řešení úkolů

PRACOVNÍ NÁPLŇ:
• farmakokinetický servis v oblasti personalizované farmakoterapie s využitím metody
terapeutického monitorování léčiv (TDM), spočívající ve stanovení koncentrace různých
léčiv a jejich metabolitů v séru s interpretací dosažených výsledků vedoucí k doporučení
optimální úpravy dávkování léčiva individuálnímu pacientovi
• konziliární činnost pro účinné a bezpečné používání léčiv ve všech oborech léčebně
preventivní péče, včetně informací týkajících se nežádoucích účinků léčiv, lékových
interakcí a užívání léčiv během těhotenství, kojení nebo v případě různých chorobných stavů
CO VÁM NABÍZÍME:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zázemí stabilní organizace
perspektivní a zajímavou práci v moderním, špičkově vybaveném pracovišti
podporu dalšího vzdělávání a osobního a profesního rozvoje včetně postgraduálního studia
specializační vzdělávání bez uzavírání kvalifikačních dohod a závazků
širokou nabídku vzdělávacích akcí, kurzů a seminářů
možnost účasti na výzkumných aktivitách
možnost výuky farmakologie na Ústavu klinické farmakologie LF Ostravské univerzity
osobní přístup, mezioborovou spolupráci
5 týdnů dovolené + zdravotní volno
pracovní úvazek 1,0
platové ohodnocení dle zákoníku práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění

BENEFITY:
• individuální příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb na rekreaci, kulturu, relaxační a
sportovní aktivity, vitamíny, očkování, penzijní pojištění a mnoho dalších
• možnost umístění dítěte do školky (dětské skupiny) přímo v areálu nemocnice
• parkování v areálu nemocnice
• dotované stravování s možností výběru vč. dietní a bezlepkové stravy
• zaměstnanecký program plný zajímavých slev a benefitů u vybraných partnerů

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

