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Fakultní nemocnice Olomouc 

vyhlašuje výběrové řízení 

k obsazení pracovní pozice 

náměstek/kyně léčebné péče 

 

Požadavky: 
- VŠ vzdělání lékařského směru, 
- minimálně 5 let praxe ve zdravotnickém zařízení poskytujícím lůžkovou péči v kategorii L3, 
- alespoň 5letá profesní zkušenost na manažerské pozici ve zdravotnictví s vedením většího týmu výhodou,  
- výborné manažerské, analytické a komunikační dovednosti, 
- vysoké pracovní nasazení, 
- znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni podmínkou, zdravotní způsobilost a bezúhonnost. 

 
Hlavní pracovní činností: 
- tvorba a realizace koncepce léčebné politiky, tj. základní, specializované a vysoce specializované diagnostické, 

léčebné a preventivní péče, 
- metodické vedení vedoucích zaměstnanců zdravotnických pracovišť v oblasti léčebné péče; 
- kontrola realizací klinických studií, 
- spolupráce s MZ ČR v odborné a věcné problematice léčebné péče, 
- spolupráce s odbornými lékařskými společnostmi, s ČLK, s dalšími zdravotnickými zařízeními Olomouckého 

kraje, s ostatními FN.  
 

Nabízíme: 
- prestižní pozici v jedné z největších organizací Olomouckého kraje s obratem více než 10 mld. Kč, 
- možnost podílet se na klíčových rozhodovacích procesech, včetně tvorby strategie související s dalším smě-

řováním a rozvojem organizace, 
- zázemí a stabilitu významné organizace, 
- podporu v dalším odborném růstu, 
- konkurenceschopné finanční ohodnocení, 

- další významné pracovní benefity (3 dny nenárokového zdravotního placeného volna, 5 týdnů dovolené, pří-
spěvek na penzijní připojištění, cafeteria systém, příspěvek na stravování). 

 
K písemné žádosti je třeba doložit: 
-    profesní životopis, 
-    fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci, 
-    fotokopii výpisu z rejstříku trestů 
-    písemnou koncepci své práce v uvedené funkci. 
 
Součástí výběrového řízení je absolvování psychodiagnostiky. 
 
V souladu s § 33 odst. 3 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů, 
se pracovní poměr na tuto vedoucí pracovní pozici zakládá jmenováním. 
 

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 do 15. května 2022 prostřednictvím tlačítka "ODPOVĚDĚT", které naleznete v detailu 
inzerátu na našich stránkách www.fnol.cz v sekci "Kariéra a vzdělávání" v záložce "Volné pozice" http://ka-
riera.fnol.cz/volne-pozice/ 
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