Fakultní nemocnice Olomouc
přijme biomedicínského technika/inženýra
Oddělení biomedicínského inženýrství
(4 pozice)
Požadavky:
- VŠ vzdělání v oboru biomedicínský technik (Bc.) nebo biomedicínský inženýr (Ing.), případně VŠ
vzdělání elektrotechnického zaměření + akreditovaný kvalifikační kurz v oboru biomedicínského
inženýrství dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění,
- absolvování školení vyhlášky 50/1978 Sb. § 5 nebo 6 výhodou,
- schopnost číst technickou dokumentaci v anglickém jazyce,
- zájem a předpoklady pro práci v terapeutických oborech v prostředí operačních sálů,
- zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění,
- znalost práce s PC.
Hlavní pracovní činnosti:
- Široké spektrum práce se zaměřením na jednotlivé obory dle klinik:
o Porodnicko-gynekologická klinika, Novorozenecké oddělení, Ortopedická klinika,
o Oční klinika, Otolaryngologická klinika,
o Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, II. interní klinika – gastroenterologická a hepatologická, Oddělení geriatrie, Oddělení alergologie a klinická
imunologie,
o Centrální operační sály a sterilizace, Kardiochirurgická klinika, Oddělení urgentního
příjmu.
- Technická asistence u sofistikovaných výkonů a vyšetření, samostatná obsluha některých přístrojů
a provádění vyšetření, správa zdravotnických přístrojů a diagnostika jejich poruch na klinice,
specializace ve svěřené oblasti zdravotnické techniky, zpracování a analýza biologických signálů,
edukace zdravotnického personálu v oblasti přístrojové techniky, práce s klinickým softwarem a
s daty.
Nabízíme:
- konkurenceschopné finanční ohodnocení,
- 5 týdnů dovolené,
- 3 dny nenárokového zdravotního placeného volna,
- příspěvek na stravování,
- možnost dalšího odborného růstu.
Nástup do pracovního poměru možný ihned nebo dle dohody.
K písemné žádosti je třeba doložit:
fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci (diplom, specializace, licence, apod.),
profesní životopis,
fotokopii výpisu z rejstříku trestů.
Písemné přihlášky je třeba doručit na Personální úsek Fakultní nemocnice Olomouc, Mgr.
Martina Reitingerová, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc nebo e-mail:
martina.reitingerova@fnol.cz, nejpozději do 30. dubna 2017.
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