
 

Pro Nemocnici Na Homolce hledáme vhodné kandidáty/ky na pozici: 

BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK/INŽENÝR 

 
- Plný úvazek 

- Jednosměnný provoz 

 
Popis pracovní činnosti: 

 

- Komplexní technická podpora na klinických a ambulantních odděleních nemocnice 

- Zajišťování oprav, bezpečnostně technických kontrol a instruktáží podle zákona č. 268/2014 Sb., 

o zdravotnických prostředcích  

- Vedení dokumentace spojené s pořizováním zdravotnické techniky  

- Tvorba technických specifikací pro výběrová řízení 

- Spolupráce při zadávání a hodnocení výběrových řízení a veřejných zakázek na zdravotnické 

prostředky  

 

Požadavky: 

 

- VOŠ/VŠ elektrotechnická nebo VŠ biomedicínský technik/inženýr 

- Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických 

povoláních) výhodou 

- Odborná způsobilost v elektrotechnice podle §5 vyhl. č. 50/1978 Sb. výhodou 

- Praxe v nemocnici výhodou, vhodné i pro absolventy 

- Znalost práce na PC (MS Office) 

- Znalost AJ - odborná terminologie 

- Zodpovědnost, spolehlivost a samostatnost 

- Flexibilita a komunikační schopnosti  

- Zájem o obor a ochota učit se nové věci 

 

Nabízíme: 

 

- Práci v akreditovaném, moderním a prosperujícím zdravotnickém zařízení 

- Motivující platové ohodnocení 

- Podmínky pro osobní a profesionální rozvoj 

- 5 týdnů dovolené 

- Mimořádné placené zdravotní volno (sick day) 

- Stravování s příspěvkem zaměstnavatele 

- Karta MultiSport 

- Relaxační centrum (bazén, sauna, posilovna) 

- Možnost ubytování ve vlastní ubytovně pro mimopražské zaměstnance 

- Možnost využití relaxačního zařízení přímo v areálu nemocnice 

- Školka pro děti zaměstnanců v blízkosti areálu nemocnice 

 

Nástup:  Dle dohody 

 

Oddělení:  Oddělení biomedicínského inženýrství  

 



Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám strukturovaný životopis na emailovou adresu: 

volna.mista@homolka.cz Těšíme se na Vás! 

Zasláním životopisu udělujete NNH, Roentgenova 37/2, Praha 5, IČO: 00023884 souhlas se zpracováním a 

uchováním Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů po dobu konání výběrového řízení. Současně potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném 

životopise jsou pravdivé a přesné. 
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