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Předmět sdělení : nabídka pracovních míst - zdravotní laborant, nepřetržitý směnný
provoz
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Oddělení klinické hematologie
přijme do pracovního poměru zdravotní laboranty pro nepřetržitý směnný provoz
Odborné požadavky:
Vyšší odborná škola (DiS.), bakalářské nebo magisterské vzdělání (Bc., Mgr.)
Uživatelská práce s PC
Odpovědný přístup k práci
Morální a občanská bezúhonnost
Nástup možný ihned.
Benefity FNUSA, které nabízíme:
 práci ve špičkovém zdravotnickém pracovišti,
 stabilní platové a pracovní podmínky (platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017
Sb. v platném znění),
 profesní růst,
 možnost kontinuálního vzdělávání,
 nabídka výhodných jazykových kurzů přímo v nemocnici,
 5 týdnů dovolené,
 SickDays,
 závodní stravování vč. příspěvku na stravu,
 slevy a příspěvek na nákup v nemocničních lékárnách,
 příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění,
 příspěvek na dovolenou,
 výhodné tarify v rámci zaměstnaneckého programu na mobilní telefony pro
zaměstnance a jejich rodinné příslušníky,
 poskytování vybraných bankovních a finančních produktů za zvýhodněných podmínek,
 sleva u vybraných poskytovatelů lázeňské péče
 mimořádná nabídka energií (plyn, elektřina),
 dar při prvním odchodu do důchodu,
 dary při životních výročích (50 a 60 let),
 možnost slevy u provozovatele mateřské školky
 možnost ubytování v blízkosti nemocnice,
 dostupnost městské hromadné dopravy přímo k
nemocnici,
 velký důraz na bezpečnost a zdraví zaměstnanců na pracovišti

.
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V současnosti oddělení klinické hematologie poskytuje hematologická i hemokoagulační
vyšetření odpovídající charakteru fakultní nemocnice. Zajišťuje diagnostiku
hematologických onemocnění v celé šíři oboru. Má přiznán statut trombotického centra. Je
rozděleno na dvě části – část laboratorní a část klinickou.
O pacienty v ambulantním provozu pečuje vysoce erudovaný tým lékařů a zdravotních
sester.
Laboratoře jsou vybaveny moderní laboratorní technikou k provádění analýz potřebných
pro diagnostiku hematologických onemocnění. Významná je spolupráce s molekulárně –
genetickou laboratoří, která slouží k odhalování geneticky podmíněných trombofilních
stavů.
Nosným programem oddělení je vyhledávání, diagnostika a léčba vrozených a získaných
trombofilních stavů s následnou dispenzární péčí. Hematologická ambulance, trombotické
centrum a komplex hematologických laboratoří zajišťují vyšetřování a sledování těchto
stavů nejen pro pacienty naší FN, ale i pro další pracoviště v Brně a celého
Jihomoravského regionu. Poruchy hemostázy se dotýkají všech oborů klinické medicíny a
jejich řešení je důležitou součástí komplexní péče o pacienty ve FN u sv. Anny.
Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny je zapojeno do celonárodní kontroly kvality.
Od 28. 3. 2008 mají laboratoře OKH přiznánu akreditaci dle normy ČSN 15189 –
ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE. Od 15. 4. 2009 mají laboratoře OKH udělenu akreditaci
k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu Hematologie a
transfuzní služba pro zdravotní laboranty. OKH je držitelem akreditace pro postgraduální
vzdělávání lékařů v oboru Hematologie a transfusní služba od r. 2008.
Od 1. 7. 2015 má OKH udělenu akreditaci k uskutečňování praktické části specializačního
vzdělávání VŠ nelékařů v oboru Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě
léčivých přípravků – Bioanalytik pro hematologii a TS.

Písemné přihlášky společně s motivačním dopisem, doložené strukturovaným
životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi zasílejte na emailovou adresu:
jana.veselkova@fnusa.cz.
Kontakt pro dotazy: Jana Veselková, vedoucí laborantka OKH,
tel. +420 543 183153, e-mail: jana.veselkova@fnusa.cz
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