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Ředite! Fakultní nemocnice olomouc
v rámci Absolventského progľamu202212023 pro nelékařské

zdravotnické pracovníky vypisuje výběrové ŕÍzení k obsazení těchto

pracovních pozic:

Požadavky:
- absolvent 2022 studţních programů SZŠ, VoŠ, VŠ v uvedených nelékařských oborech;
- zdravotnízpůsobilost a bezúhonnost dle zákona č,' 9612004 Sb', v platném znění'

Nabízĺme:
zajímavou práci a dlouhodobou stabilitu u nejvýznamnějšího poskytovatele zdravotních
sluŽeb olomouckého kraje;
konkurenceschopné Íinanční ohodnocen í;

týmovost a přátelskou atmosféru na pracovišti;
účast na pravidelných vzdělávacích a rozvojových programech vedených odborníkem
z praxe formou společných seminářů a přednášek;
uchazečům s výbornými předpoklady umístění na preferované pracoviště FNOL i nad
rámec systemizovaných mĺst;
soustavné vzdělávánĺ a odborný růst dle oboru a zájmu na akreditovaných pracovištích,
podpora zařazení do specializaön ĺho vzděláván í;

moŽnost podílet se na klinických studiích a mezinárodních výzkumných projektech;
moŽnost podílet se na výchově a vzdělávánĺstudentů nelekařských zdravotnických profesí
jak v rámci FNOL, tak v rámci spolupracĄící FZY UPOL i dalších škol;
zaměstnanecké benefity: příspěvek na stravování, cafeteria systém pro zaměstnance,
nekuřácká politika organizací, moŽnost ubytování ad.

Uzavřenĺ pracovně právního vztahu:
- pracovnĺ poměr ve výši úvazku 1,0 případně zkrácený pracovní poměr (výše úvazku

dohodou);
- standardem FNOL je pracovní poměr na dobu určitou na dobu jednoho roku a následné

prodlouŽen í pracovn ího poměru.

K písemné žádostlje třeba doloŽit:
- strukturovanýŽivotopis;
- motivačnĺ dopis s uvedením VaŠĺ preference oboru / pracoviště FNOL;
- potvrzení o váŽeném průměru známek během celého studia-v době podání Žádosti;
- přehled absolvovaných praxí, seminářů, odborných kurzŮ;
- podmínkou přihlášenĺ se do výběrového řĺzeníje trestní bezúhonnost uchazeče.
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Dopoľučená část písemných dokladů:
- úcast na stáŽích, zahraničnĺch studijních pobytech;
- účast na odborných soutěžích ci na jiných akcích, kde jste působili napřĺklad jako

zdravotníci (kempy, tábory, sportovní soustředěnĺ);
- doporučení odborn1ka z praxe výhodou'

FNOL' lco ooo9s892, se sĺdlem l. P. Pavlova 185/6, 779 oo olomouc tĺmto informuje
uchazeče, Že poskytnuté osobnĺ 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 omezenízpracováníosobních údajů.

Přihlášky' ją moŽné zaslat nejpozději do 20' března 2022 prostřednictvím tlačĺtka
''ODPOVEDET'', které naleznete v detailu inzerátu na našich stránkách www'fnol'cz v sekci
''Kariéra a vzdělávání" v záloŽce ''Kariéra a vzdëlávání" (http://kariera'fnol'czlkarieral)'
V případě zaslání většího počtu příloh soubor zkomprimujte (ZlP).
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