
Nemocnice České Budějovice, a.s. hledá:

BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR/ TECHNIK
s nástupní mzdou 35 000 - 42 900 Kč

Oddělení :  CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY A CENTRÁLNÍ STERILIZACI
(podrobnější informace o nových, moderních centrálích operačních sálech naleznete ZDE)

Kdo jsme
 
Jsme moderním akreditovaným zdravotnickým zařízením s dlouhou historií a také s mnoha současnými  
úspěchy. Patříme mezi největší zdravotnická zařízení v ČR a poskytujeme základní,  specializovanou  
a vysoce specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech. O vysoké kvalitě  
a bezpečnosti zdravotní péče svědčí řada ocenění. V roce 2020 a 2021 jsme se stali absolutním vítězem  
v celostátním průzkumu nemocnic pořádaném HCI HealthCare Institute a obsadili jsme 1. místo v kategorii 
Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnice. 
Jsme silným, stabilním a atraktivním zaměstnavatelem.

Co od vás očekáváme: 

• studijní obor VŠ (Bc.) biomedicínský technik nebo VŠ (Ing.) biomedicínský inženýr, případně VŠ   
 (Bc., Ing.) elektrotechnického zaměření + akreditovaný kurz v oboru biomedicínské inženýrství   
 dle  zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění
• znalost práce na PC ( prostředí Windows, MS office)
• znalost anglického jazyka - podmínkou
• znalost zákona o veřejných zakázkách – výhodou
• zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost související s výkonem povolání
• praxe v oboru výhodu
• vhodné i pro absolventy
• spolehlivost, flexibilita
• samostatnost
• kolegialita www.nemcb.cz

https://www.nemcb.cz/upload/files/zpravodaj/nemocnicni%20zpravodaj%202021_c3_brezen_web.pdf


Co bude vaší pracovní náplní:

• komplexní technická podpora přístrojového vybavení na centrálních operačních sálech  
 a centrální  sterilizaci
• zajišťování oprav, bezpečnostně technických kontrol a instruktáží podle zákona č. 89/2021 Sb.,   
 o zdravotnických prostředcích
• vedení dokumentace spojené s pořizováním zdravotnické techniky
• tvorba technických specifikací pro výběrová řízení
• spolupráce při zadávání a hodnocení výběrových řízené a veřejných zakázek na zdravotnické
   prostředky

Co vám můžeme profesně nabídnout:

• práci na plný úvazek v jednom z největších zdravotnických zařízení v ČR 
• zajímavou práci na akreditovaném pracovišti s nejmoderněnším přístrojovým vybavením
• multioborovou spolupráci s ostatními odděleními
• perspektivu odborného růstu
• podporu dalšího vzdělávání, možnost účastí na mezinárodních stážích a konferencí

Na co se u nás můžete těšit:

• zázemí špičkového zdravotnického zařízení
• stabilní a motivující platové ohodnocení 
• placené přesčasy
• 5 týdnů dovolené na zotavení
• zvýhodněné stravování a široký výběr jídel přímo v areálu nemocnice
• možnost ubytování na ubytovně nemocnice 
• vlastní školka, kde se postaráme o vaše děti
• zvýhodněné vstupné do fitness centra v areálu nemocnice
• další benefity pro vás i vaši rodinu

Předpokládaný nástup:  dohodou

Chcete se stát součástí našeho týmu?

Kontakt: Bc. Brejšková Soňa, Manažerka COS
email: brejskova.sona@nemcb.cz
tel: 38 787 4188


