Pro Nemocnici Na Homolce hledáme vhodné uchazeče na pozici:

BRIGÁDA
v oblasti Měření a regulace (MaR)
- vhodná pro studenty oborů elektro/IT/strojírenství
Nemocnice Na Homolce je nadstavbovým klinickým zdravotnickým zařízením, které se zaměřuje na mimořádně
kvalifikovanou a technologicky vyspělou léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění a na
neurochirurgické zákroky. Máme status vědecko-výzkumného pracoviště a jsme držitelem akreditací
garantující nejvyšší odbornou kvalitu a bezpečnost zdravotní péče.
Chtěli byste získat praktické zkušenosti z provozu naší špičkové nemocnice? Zajímá Vás měřící a regulační
technika anebo byste do této oblasti rádi pronikli?
Menší skupině studentů nabízíme možnost podílet se na tvorbě vizualizace zařízení MaR ve SCADA
systému Reliance a přenosu dat ze stávajícího systému Scada - Tirs. Práce jsou již zahájeny a měly by
probíhat až do konce roku 2022.

Co byste ideálně měl/a znát nebo mít:





Základní orientaci v MaR a/nebo zájem o tuto oblast
Systematičnost, samostatnost, zodpovědnost, chuť učit se
Ochotu odpracovat min. 40 hod. za období cca 2 měsíců s rozvržením hodin dle dohody
(DPČ/DPP)
Vzdělání (i probíhající) v technických oborech jako je IT/elektro/strojírenství. Vhodné pro
studenty posledních ročníků SŠ nebo studenty VŠ.

Nabízíme:




Plat 180 Kč/hodinu
Zaškolení a přátelský kolektiv
Práci v akreditovaném, moderním a prosperujícím zdravotnickém zařízení

Místo:

Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, Praha 5, oddělení Technického zařízení
budov - Energetika

Nástup:

Možný ihned nebo dle dohody

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na emailu: volna.mista@homolka.cz nebo na tel.:
257 272 306, 734 264 364 - 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.

