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Táňa Štorková               
tel.:  312 575 234        
email.:  tana.storkova@nemsl.cz 

 

Nemocnice Slaný              

Politických vězňů 576              
274 01 Slaný                
Česká republika 

 

 

NABÍDKA PRÁCE 

 

 

FYZIOTERAPEUT 

 

 

Charakteristika pozice 

Jedná se o práci fyzioterapeuta na lůžkových odděleních (standardní interna, interní JIP, 
chirurgie, chirurgický JIP, ARO, ortopedie, dětské oddělení a lůžka následné péče) menší 
městské nemocnice ve městě Slaný. Dalším pracovištěm je rehabilitační ambulance. Ta je 
vybavena přístroji pro elektroterapii, mechanoterapii a vodoléčbu (vířivé vany pro horní/dolní 
končetiny). V našem zařízení jsou také hojně využívány motorové dlahy pro dolní končetiny a 
ramena. 

 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít 

 SŠ, VOŠ nebo VŠ vzdělání v oboru fyzioterapeut dle platné legislativy (atestace vítána) 
 Znalost běžných metod rehabilitace a alespoň některých fyzioterapeutických konceptů 
 Základní znalost práce s PC 
 Vhodné i pro absolventy 
 Profesionální přístup ke klientům i kolegům 
 Ochota pracovat i o víkendu (sobotní směny) 

 

Co bude vaší náplní práce 

 Provádění standardních výkonů na odděleních 
 Práce s klienty v ambulanci 
 Obsluha přístrojového vybavení a vodoléčebného úseku 
 Práce s informačním výkonem, kódování výkonů pro pojišťovny 

 

 

  



   

 

Kontakt - vedoucí fyzioterapeut 

Táňa Štorková               
tel.:  312 575 234        
email.:  tana.storkova@nemsl.cz 

 

Nemocnice Slaný              

Politických vězňů 576              
274 01 Slaný                
Česká republika 

 

 

 

Na co se u nás můžete těšit 

 Na zajímavou, širokospektrou a kreativní práci v menší městské nemocnici 
 Na zodpovědné zaškolení a odborné vedení 
 Na odborný a přátelský kolektiv 
 Na práci se zajímavým přístrojovým vybavením v přátelském prostředí 

 

 

Co vám můžeme nabídnout 

 Preferujeme plný pracovní úvazek, lze i zkrácený po domluvě 
 Odpovídající platové ohodnocení (10. - 11. platová třída, dle vzdělání)  
 5 týdnů dovolené 
 Zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, dovolenou, dojíždění, dětské tábory, 

firemní mateřská školka, slevy v nemocniční lékárně, možnost ubytování nebo získání bytu 
- po nástupní praxi) 

 Vzdělání v oboru (proplácené) 
 Příjemné pracovní prostředí 
 Klidné pracoviště 
 Nástup možný ihned 

 

 

 

Místo pracoviště / kontakt 

 Vedoucí fyzioterapeut.: Táňa Štorková 
 Tel.:     312 575 234 

 Email.:    tana.storkova@nemsl.cz 
 Adresa.:   Politických vězňů 576, 274 01 Slaný, Česká republika 

Zasláním životopisu udělujete společnosti Nemocnici Slaný souhlas se zpracováním a 
uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu § 5 odst. 2 a 5 zákona č. 101/2000 Sb. na dobu 
neurčitou resp. do odvolání. Současně potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném 
životopise jsou pravdivé a přesné. 
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