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Fakultní nemocnice Olomouc 
Fakultní nemocnice Olomouc je jedním z největších lůžkových zařízení v České republice. Je 
součástí sítě devíti fakultních nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Je 
největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v zemi. Její 
historie je více než stoletá, sahá do roku 1896.

Biomed. technik / inženýr Odd. biomedicínského inženýrství- 
Fakultní nemocnice Olomouc

Název pozice: 

Biomed. technik / inženýr Odd. biomedicínského inženýrství

Popis:

Fakultní nemocnice Olomouc přijme biomedicínského technika / inženýra Oddělení 
biomedicínského inženýrství

Požadavky:
- studijní obor VŠ (Bc.) biomedicínský technik nebo VŠ (Ing.) biomedicínský inženýr, případně 
VŠ (Bc., Ing.) elektrotechnického zaměření + akreditovaný kvalifikační kurs v oboru 
biomedicínské inženýrství dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění,
- absolvování školení vyhlášky 50/1978 Sb. § 5 nebo 6 - výhodou,
- znalost anglického jazyka slovem i písmem,
- znalost práce s PC,
- zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění,
- zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost související s výkonem povolání.

Hlavní pracovní činností:
- široké spektrum práce se zaměřením na jednotlivé obory dle klinik:
- Oční klinika, Klinika otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, II. Interní klinika 
gastroenterologie a geriatrie, Oddělení alergologie a klinická imunologie, Dětská klinika, Klinika 
ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Kli-nika psychiatrie, Klinika tělovýchovného lékařství a 
kardiovaskulární rehabilitace.
- samostatná obsluha některých zdravotnických přístrojů a provádění vyšetření především na Oční 
klinice a Klinika otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (oční skenery a tomografy, mikroskopy, 
audiologické pří-stroje), 
- možnost dalšího rozvoje například na práci s kochleárními implantáty.
- technická asistence u sofistikovaných výkonů a vyšetření, dohled nad správou přístrojové 
techniky na da-ných klinikách, komunikace se servisními techniky a specialisty, specializace ve 
svěření oblasti zdravotnic-ké techniky, edukace zdravotnického personálu v oblasti přístrojové 
techniky.
- samostatný dohled nad některými klinickými software a správa mobilních terminálů PDA.
- možnost profilovat se na vytváření programových skriptů pro statistickou analýzu dat (Matlab, 
MS SQL, VSB MS Excel) a případně tvorba drobných SW aplikací na mobilní zařízení Android.
- zpracování a analýza biologických signálů, práce s klinickým software a s daty.
- práce na přípravě technických dokumentací při výběru a nákupu nové zdravotnické techniky 
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nejen v daných oborech.
- možnost práce na výzkumných projektech daných klinik v oboru BMI/BMT.

Nabízíme:
- konkurenceschopné finanční ohodnocení,
- 5 týdnů dovolené,
- 3 dny nenárokového zdravotního placeného volna,
- příspěvek na stravování,
- nekuřáckou politiku organizace,
- zázemí a stabilitu významné organizace,
- perspektivní zaměstnání v příjemném prostředí
- podporu v dalším odborném růstu,
- další významné pracovní benefity.

Pracovní úvazek 1,00.
Nástup do pracovního poměru možný dle dohody.

K písemné žádosti je třeba doložit:
- fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání,
- profesní životopis.

FNOL, IČO 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc tímto informuje uchazeče, 
že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s uděleným souhlasem se zpracováním 
osobních údajů. Po uplynutí stanovené lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány. 
Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.

Přihlášky je možné zaslat nejpozději do 17. února 2020 prostřednictvím tlačítka 
"ODPOVĚDĚT", které naleznete v detailu inzerátu na našich stránkách www.fnol.cz v sekci 
"Kariéra a vzdělávání" v záložce "Kariéra" (http://kariera.fnol.cz/kariera/).

Informace o pozici:

Místo pracoviště: I. P. Pavlova 185/6, Olomouc - Nová Ulice

Typ pracovního 
poměru: Práce na plný úvazek

Typ smluvního 
vztahu: Pracovní smlouva

Benefity: Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Dovolená 5 týdnů, Závodní 
stravování, Zdravotní volno/sickdays
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I. P. Pavlova 185/6, Olomouc - Nová Ulice 

Typ pracovního poměru: 

Práce na plný úvazek

Zaměstnavatel: 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Kontaktní osoba: 

Markéta Žylová

Adresa: 

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, Česká republika

Telefon: 

588 443 137 

Odpovědět
Tisk
Copyright © 1996-2020 LMC s.r.o., Alma Media Corporation 
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