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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 trestní bezúhonnost související s výkonem povolání. 
 
Hlavní pracovní činností: 

- široké spektrum práce se zaměřením na obory svěřených klinik: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
  a krku, Oční klinika, 
- samostatná obsluha některých zdravotnických přístrojů a provádění vyšetření především na Klinice  
  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (audiologie, foniatrie), 
- možnost dalšího rozvoje například na práci s kochleárními implantáty (nastavování, audiologický kurz). 
- technická asistence u sofistikovaných výkonů a vyšetření, dohled nad správou přístrojové techniky na daných  
  klinikách, komunikace se servisními techniky a specialisty, specializace ve svěření oblasti zdravotnické  
  techniky,  
  edukace zdravotnického personálu v oblasti přístrojové techniky. 
- možnost dalšího rozvoje při zpracování a analýza biologických signálů, prací s klinickými daty. 
- práce na přípravě technických dokumentací a aktivní účast při výběru a nákupu nové zdravotnické  
  techniky 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 (příspěvek na penzijní připojištění, cafeteria systém). 
 
 
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 14. července 2020 prostřednictvím tlačítka "ODPOVĚDĚT", které 

naleznete v detailu inzerátu na našich stránkách www.fnol.cz v sekci "Kariéra a vzdělávání" v záložce 
"Volné pozice" http://kariera.fnol.cz/volne-pozice/.  
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                                          personální náměstek FNOL 
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