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Fakultní nemocnice Olomouc 

přijme lékaře / lékařku  

(vhodné pro absolventy) 

 Ústavu  farmakologie  
Požadavky: 

-     VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství – absolvent 2019, 
- v případě přijetí bude absolvent zařazen do vzdělávacího Absolventského programu FNOL a LF 

UP v Olomouci, 
- zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění; 
- znalost práce s PC; 
- znalost anglického jazyka. 

 
Hlavní pracovní činnosti:  
-     podílení se na léčebně preventivní činnosti pracoviště, především formou konzultací   
      farmakoterapeutických otázek a konziliárních vyšetřeníhospitalizovaných pacientů pro potřeby  
      klinických pracovišť FNOL, 
-     interpretace plazmatických koncentrací, analýzy lékových interakcí,  
-     zodpovědnost za vedení komplexní dokumentace,  
 

Nabízíme: 

- získání specializované způsobilosti v oboru Vnitřní lékařství, 
- získání nástavbové atestace v oboru Klinická farmakologie, 
- možnost dalšího odborného růstu, zařazení do programu profesního vzdělávání mladých lékařů 

se zaměřením na rozšíření vědomostí v oblastech úzce propojených s medicínskou praxí;  

- možnost vědeckovýzkumné činnosti; 
- možnost zařazení do doktorského studia Ph.D, 

-  možnost odborného růstu, podpora dalšího vzdělávání (účast na konferencích, seminářích), 

-  aktivní působení na LF UP, zapojení se do výuky (s příslušným finančním ohodnocením), 

-  konkurenceschopné finanční ohodnocení, 

-      5 týdnů dovolené, 

-      3 dny nenárokového zdravotního placeného volna, 

-      příspěvek na stravování, 

-  nekuřáckou politiku organizace, 
-  perspektivní zaměstnání v příjemném prostředí. 

 
Výše úvazku 1,00. 
Nástup do pracovního poměru možný dle dohody. 
 
K písemné žádosti je třeba doložit: 

- strukturovaný životopis; 
- potvrzení o váženém průměru známek během celého studia - v době podání žádosti;  
- podmínkou přihlášení se je trestní bezúhonnost uchazeče. 

 
FNOL, IČO 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc tímto informuje uchazeče, že 
poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonného podkladu pouze za účelem 
opatření souvisejících s realizací přijímacího řízení, nejdéle však 6 měsíců od ukončení platnosti 
inzerce. Po uplynutí této lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány. Uchazeč má právo na 
opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů. 
 
Přihlášky je možné zaslat prostřednictvím tlačítka "ODPOVĚDĚT", které naleznete v detailu 
inzerátu na našich stránkách www.fnol.cz v sekci "Kariéra a vzdělávání" v záložce "Kariéra" 
(http://kariera.fnol.cz/kariera/). 
                   Mgr. Jaroslav Lhoťan 
                                        personální náměstek FNOL 
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