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Vážené studentky, vážení studenti,

-

-

Úvodní slovo:

 letos se na naší fakultě koná již 5. ročník veletrhu TRIMED JOB. Toto 
jubilejní číslo je důkazem toho, že se jedná o jednu z dalších úspěšných 
akcí na naší fakultě, za kterou stojí hlavně studenti. Tak jako u dalších akcí 
je zde nepostradatelná i podpora fakulty.

 Snahou naší fakulty a všech pedagogů je připravit studenty na 
jejich lékařskou kariéru co nejlépe. Samozřejmě doufáme v dobré uplatně-
ní našich absolventů, ale snažíme se ze studentů vychovat i dobré lékaře se 
všemi kvalitami, které během své profese budou potřebovat. Součástí 
našich snah je informovat studenty co nejvíce o jejich možnostech a zpro-
středkovat jim informace o profesním uplatnění. Jsme proto rádi, že mají 
studenti příležitost prostřednictvím veletrhu tyto informace získávat. 
Veletrh je možností nejen pro letošní absolventy, ale i pro mladší studenty, 
aby se zorientovali ve specializačním vzdělávání a zjistili, co jednotlivé 
nemocnice nabízejí.

 V posledních letech se veletrh rozrůstá o sekce pro studenty baka-
lářských oborů stejně jako o přednášky pro studenty anglického kurikula, 
kteří jsou nedílnou součástí naší fakulty. Tato mezioborová spolupráce 
bude naše studenty potkávat po celý jejich profesní život a  proto je mi 
radostí, že tato spolupráce začíná již během studia.

 Pevně věřím, že studenti využijí veletrh a všechny možnosti, které 
nabízí, k získání co nejlepší startovní pozice na prahu jejich pracovní karié-
ry. Stejně tak jako doufám, že tradice veletrhu bude pokračovat i do 
dalších let a další generace studentů budou moci získat tuto startovní 
výhodu.

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
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Vážené studentky, vážení studenti – účastníci TRIMED JOB 2018,

-

-

Úvodní slovo:

 Studentská akce, která skromně začala před pěti léty díky aktivit 
dnešního MUDr., tehdy studenta Jakuba Polácha, má dnes charakter velmi 
kvalitního (a zájemci z řad zdravotnických zařízení vysoce žádaného) vele-
trhu pracovních příležitostí pro lékaře, sestry a další zdravotnický personál.

 Rozhodnutí o oblasti, ve které chci profesně působit, o budoucí 
specializaci a v neposlední řadě o místě, kde budu pracovat, patří k těm 
nejdůležitějším v životě – ostatně většina absolventů se rozhoduje na 
několik desítek let. Je proto dobře, že TRIMED JOB přináší pestrou nabídku
možností si „osahat“ jak možný obor budoucí specializace tak potenciální 
zaměstnavatele. TRIMED JOB je také příležitostí seznámit se s úskalími 
začátků profesní praxe a naučit se je resp. jim předcházet. Letošní ročník 
navíc přináší informace i pro absolventy anglického kurikula, čímž organi-
zátoři opět posunuli laťku kvality své práce výrazně výše.

 Děkuji všem, kdo se na organizace akce podílejí, zejména Tomáši 
Sychrovi, Marii Staré, Dominiku Korenému, Adrianě Šulíkové, Kateřině 
Koudelkové, Valerii Sobkové, Vasilu Kostinovi, Nikol Mravcové, Kateřině 
Grygarové a Tomáši Korcovi.

 Přeji všem účastníkům, aby se jim dostalo odpovědí na otázky, 
mnoha podnětů pro úvahy o vlastním směřování a hlavně inspirace.

MUDr. David Marx, Ph.D.
proděkan pro výuku 3. LF UK
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Vážené spolužačky, vážení spolužáci, milí kamarádi,

-

Úvodní slovo:

 dovolte mi, abych Vás přivítal na již 5. ročníku Veletrhu práce
3.  lékařské fakulty UK – TRIMED JOB 2018. „Cílem Veletrhu je přiblížit 
studentům a absolventům lékařské fakulty jejich možnosti po ukončení 
studia a pomoci jim při důležitých rozhodnutích týkajících se jejich násled-
ného pracovního uplatnění.“ Za touto tezí se skrývá mnohem více, než by 
se na první pohled mohlo zdát.

 Jedinečnost TRIMED JOB spočívá ve spojení teorie a praxe v jeden 
den na jednom místě. Neváhejte využít příležitosti nabytých zkušeností z 
mnoha přednášek od našich absolventů, stejně tak jako od zkušených 
„matadorů“ a nebojte se je aplikovat přímo na stáncích zdravotnických 
zařízení.

 Rozšiřování Veletrhu znamená také to, jak velký je zájem o absol-
venty lékařských fakult na trhu práce. Máme jedinečnou příležitost vybírat 
si nejen obor, ale i zařízení, o kterých my, jako čerství absolventi, sníme. 
Tato samozřejmost není jinde na světě běžná, stačí se podívat na Pyrene 
ský poloostrov, do Pobaltí nebo USA. Nepromrhejme jí!

 Veletrh však není jen pro absolventy, ale i strategicky myslící 
studenty každého ročníku, kteří chtějí již během studia zjistit odpověď na 
otázku, která určí směr jejich života na další 40, 50, 60 let… Krása zdravot-
nických oborů tkví v  pestrosti a rozmanitosti. Vyberete si kliniku, vědu, 
farmacii, management, akademickou kariéru, nebo něco úplně jiného?

 Závěrem, Veletrh je přeci jen o nás studentech. Pokud nám 
pomůže alespoň z části v těžkém rozhodnutí, co dělat dál po fakultě, bude 
to pro celý organizační tým TRIMED JOB 2018 ta největší odměna.

Děkujeme za Vaši účast!
Za tým organizátorů TRIMED JOB 2018,
Tomáš Sychra
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Syllabova posluchárna
10:00 - 10:15  Slavnostní zahájení
         Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC
10:15 - 10:45  MZČR - vývoj v atestačním vzdělávání
         Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
10:45 - 10:55   Jihočeské nemocnice, a.s.
     
10:55 - 12:00   A co dál, doktoři?
         MUDr. David Marx, Ph.D.  
12:00 - 12:10   Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
     
12:10 - 12:40   Psychiatrie
         MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.
12:40 - 12:50   Nemocnice Jihlava, p.o.

12:50 - 13:20  Hlavní přestávka - občerstvení  

13:20 - 13:50   Neurologie
         MUDr. Tereza Michaličová 
13:50 - 14:10   IKEM
      
14:10 - 14:40   Gynekologie a porodnictví
         MUDr. Monika Větrovská
14:40 - 14:50   Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
     
14:55 - 15:25   Hematologie a onkologie
          MUDr. Danka Humlová  
15:25 - 15:35   FNKV - kardiocentrum

15:35 - 15:45  Možnost kombinace předatestační přípravy
a vzdělávání v managementu zdravotnictví         

15:45 - 16:15  Vnitřní lékařství

16:15 - 16:25   Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
             

     

16:25 - 16:55 Anesteziologie a resuscitace

MUDr. Miroslav Urbánek

MUDr. Anne Le Roy      
16:55 - 17:05  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
         
17:05 - 17:35  Plastická chirurgie a mikrochirurgie
     
17:45 - 19:15  Medicína jako věda:

Katetrizační ablace - revoluce v medicíně

          
Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC

po 19:15   Slavnostní ukončení

doc. MUDr. Jan Měšťák, Csc.

Program
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Program

Burianova posluchárna
10:15 - 10:45  Onkologie - neoprávněný strašák, aneb nikdy neříkej nikdy
         Bc. Michaela Popelková
10:45 - 10:55   Krajská nemocnice Liberec, a.s.

10:55 - 11:25  Speci�ka práce sester na Klinice transplantační chirurgie
         Mgr. Tomáš Komínek

11:35 - 12:05  Vstup všeobecné sestry do profesního života

12:05 - 12:15  Penta Hospitals CZ, s.r.o.
         
12:15 - 12:45  Možnosti uplatnění absolventa v oboru fyzioterapie 

12:45 - 13:20  Hlavní přestávka - občerstvení
         
13:20 - 14:00  Mladí lékaři

14:00 - 14:30  Postgraduální vzdělávání
         MUDr. Josef Fontana
         14:30 - 14:45

  
IKEM

14:45 - 15:15
  

Medicína a rodičovství

         15:15 - 15:25
  

Nemocnice Hořovice, a.s.

         15:25 - 15:55 Sekce mladých lékařů ČLK

Bc. Anna Vojáčková

Prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.

MUDr. Jiří Šedo

MUDr. Nicole Mardešičová

         
15:55 - 16:05  Zdravotnický holding Královehradeckého kraje, a.s.

16:05 - 16:35  Radosti a strasti akademické kariéry
         doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.
         16:35 - 16:45

  
Agel a.s.

16:45 - 16:55
  

Nemocnice Šumperk

11:25 - 11:35  Krajská zdravotní, a.s.

  
16:55 - 17:10

  
Uniklinikum Dresden 

  

    
17:10 - 17:45 Německo & Rakousko

MUDr. Jakub Polách
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Program

Cizojazyčná poluschárna - room 525
10:30 - 11:10  Being a doctor in Switzerland
         MUDr. Michal Křemen
11:25 - 12:15  General practitioner in Germany, 

Doctor in Germany pros & cons 
         
12:30 - 13:00  Being a doctor in Norway

13:00 - 13:45  Lunch break

13:45 - 14:00  Pharminvent - PrimeVigilance
Your Career in Drug Safety           

14:00 - 14:45  Being a surgeon in USA 

14:45 - 15:00  Uniklinikum Dresden 
         
15:00 - 15:30 Student internships 

15:30 - 16:00 Being a doctor in Scotland and England 

MUDr. Jan Drahoš

MUDr. David Mílek

MUDr. Lýdie Fialová

MUDr. Jan Kopecký

Dr. med. Gottfried Hanzl, MUDr. Pavel Martínek
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Vážené studentky,
Vážení studenti,
Milí budoucí kolegové,

odpověď na otázku, jaká bude Vaše kariéra, neznám. Mohu ale nabídnout odpověď na 
to, kam by mohla, nebo možná i měla vést Vaše profesní cesta. Přece do IKEM! 
InInstitut klinické a experimentální medicíny je výjimečné pracoviště, ve kterém se kloubí 
medicína té nejvyšší úrovně spolu s vědou a odpovídajícím platovým ohodnocením. 
Vy, studenti, k nám chodíte během své praxe už na škole a mnozí z Vás poznají, že je 
zde možné najít skvělou práci, která je sice náročná, ale také umožňuje dostat se 
kk nejlepším zdravotnickým profesionálům ČR a učit se od nich. A pokud náročnost naší 
práce zvládnete, stanou se z Vás velmi brzy plnohodnotní členové týmů, kteří do Česka 
přinášejí a zavádějí nové metody a postupy zdravotní péče. To platí jak pro lékaře, tak 
pro střední zdravotnický personál. IKEM se pro své zaměstnance totiž stává místem, 
kde mohou být na svoji práci po právu hrdi. My v IKEM stojíme o každého, kdo má chuť 
být členem našeho týmu. A co krom zajímavé práce, skvěle vybavených pracovišť
aa mnoha příležitostí osobního zdokonalení ještě v IKEM nabízíme? Pro svoje 
zaměstnance zajišťujeme stáže na evropských i světových pracovištích, a podporu-
jeme tak jejich profesní růst. Zároveň jsme sami špičkové superspecializované 
pracoviště, jehož čtyři centra (Kardiocentrum, Transplantcentrum, Diabetologické 
centrum a Centrum experimentální medicíny) jsou srovnatelná nejen s Evropou, 
ale i se světem. 

www.ikem.cz

Zájemcům nabízíme zcela jedinečnou možnost účastnit se klinické praxe pod vedením 
českých i mezinárodně uznávaných expertů. Naši odborníci zároveň školí své 
zahraniční kolegy, jsou investigátory mezinárodních studií a pro české pacienty přináší 
nové možnosti záchrany jejich životů. To vše nabízíme v české zemi, pro lidi pracující
vv České republice, za odpovídající platové ohodnocení. Do IKEM mladý člověk nastoupí 
jako absolvent, ale je podporován jeho profesní růst, dostane se k nejlepší medicíně, 
na skvěle vybaveném pracovišti. A to je ten základní rozdíl oproti zahraničí. Pokud 
mladý člověk odejde za prací do ciziny, odejde možná za lepším ohodnocením, ale 
většina z nich rozhodně ne za lepší medicínou, než máme v IKEM.

Proto budeme rádi, když se stanete členy našeho IKEMového týmu.

V úctě a s přáním dobré profesní volby

MUDMUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel IKEM

booklet.indd   14 15.11.18   22:36
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www.ikem.cz

Zájemcům nabízíme zcela jedinečnou možnost účastnit se klinické praxe pod vedením 
českých i mezinárodně uznávaných expertů. Naši odborníci zároveň školí své 
zahraniční kolegy, jsou investigátory mezinárodních studií a pro české pacienty přináší 
nové možnosti záchrany jejich životů. To vše nabízíme v české zemi, pro lidi pracující
vv České republice, za odpovídající platové ohodnocení. Do IKEM mladý člověk nastoupí 
jako absolvent, ale je podporován jeho profesní růst, dostane se k nejlepší medicíně, 
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Proto budeme rádi, když se stanete členy našeho IKEMového týmu.

V úctě a s přáním dobré profesní volby

MUDMUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel IKEM
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IKEM
Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) je největší superspecializované 
klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice. Už 47 let se zaměřuje na 
léčbu kardiovaskulárních chorob, transplantace orgánů, diabetologii a léčbu poruch 
metabolismu u pacientů z celé České republiky. IKEM tvoří 4 odborná centra, 8 klinik
a 15 odborných pracovišť, základen  a laboratoří. Z celkového počtu 1890 pracovníků 
jeje více než 1400 zdravotníků. V IKEM je k dispozici 315 lůžek, z nichž 115  se nachází
na jednotkách intenzivní péče.

IKEM je velké zdravotnické zařízení:
 358 lékařů
 1 070 nelékařského zdravotnického personálu
 278 technicko-hospodářských pracovníků
 184 ostatních zaměstnanců

 Celkem 1890 zaměstnanců

IKEM je IKEM je také výzkum na nejvyšší úrovni:
 126 zaměstnanců v experimentu
IKEM pečuje ročně o tisíce pacientů:
 56 303 pacientů v ambulancích
 8 445 hospitalizovaných pacientů
 
Unikátní výkony v IKEM:
  252 transplantací ledvin 
 156 transplantací jater
 44 transplantací srdce 
 39 transplantací pankreatu
 5 transplantací L. ostrůvků
 1 transplantace tenkého střeva
  
  69 implantací dlouhodobých mechanických 
 srdečních podpor

www.ikem.cz
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K:rd::c:::rum
Kardiocentrum IKEM (KC IKEM) je největší, 
nejkomplexnější a jedno z nejstarších kardiocenter 
vv České republice. Zabývá se léčbou srdečních a cévních 
onemocnění dospělých pacientů v celé šíři, od 
vrozených vad až po získané defekty. Ročně provádí 
kolem 1300 kardiochirurgických výkonu, včetně čtyř 
desítek transplantaci srdce, pokračuje zde exkluzivní 
program mechanických srdečních podpor. V rámci kar-
diologie se KC IKEM zaměřuje na koronární intervence, 
kkatetrizační implantace aortální chlopně (TAVI), implan-
tace MitraClipu, katetrizační uzávěry srdečních defektu 
nebo radiofrekvenční ablace arytmií. 

Tr:::p::::c:::rum
Transplantcentrum IKEM (TC IKEM) je největším 
transplantačním centrem v Česku se spádovostí celé 
republiky a patří mezi největší transplantační centra 
Evropy. Ročně se zde transplantuje okolo 500 orgánů, 
což představuje 60 % transplantací orgánů provedených 
v České republice. TC IKEM je multidisciplinárním 
pracovištěm, které zajišťuje hned několik 
trtransplantačních programů, především pak ledvin, jater, 
tenkého střeva a slinivky břišní, včetně kombinací 
několika orgánů najednou. 

D::b:::::::c:: c:::rum
Centrum diabetologie (CD IKEM) je největším diabeto-
logickým centrem České republiky. Zaměřuje se 
především na pacienty s orgánovými komplikacemi, 
tedy nejen pacienty s cukrovkou v počátečním stádiu, 
ale zejména pacienty s vážnějšími komplikacemi.

C:::rum :xp:r:m:::á::í m:d:cí:y
Centrum experimentální medicíny (CEM IKEM) slouží 
jako základna pro postgraduální studium v oblasti 
molekulární biologie a genetiky, fyziologie a patofyziolo-
gie, biochemie a patobiochemie a metabolických 
poruch. Jeho posláním je soustředit výzkum moleku-
lární biologie a genetiky a studium experimentálních 
patofyziologických a fyziologických modelů v oblasti 
vvýzkumu všech tří odborných center institutu. 

S::ň:: :: ::učá:tí
::š:h: :ýmu.
Hledáme nové kolegyně, kolegy 
i čerstvé absolventy a absolventky
na pozice:

:::::::: ::::::::::::

:::::::::: :::::::v::::

:::::::: c:v:í ch:rur:

:::::::: :: Au:::r:::fu::í j:d::::u

:::::::: :: R:d:::::::p:v: pr:c:v:š:ě

:á::vá ::::r: - ::::rum:::á:::

vš::b:c:á ::::r:

:::::á::::

ff:rm:c:utic:ý :::::::::::

r:d::::::c:ý :::::::::::

www.::r::r:.:::m.c:
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MEDIK

   R
OKU

     
  2019

Jihočeské nemocnice, a. s., 

ve spolupráci s Jihočeským krajem 

pořádají p
ro studenty 4., 5

. a 6. ro
čníků 

lékařských fakult v
 České a Slovenské republice 

5. ro
čník soutěže:

Týmová soutěž medicínských vě
domostí, 

zru
čností a

 fyz
ických dovedností p

roběhne

12.–14. 4. 2019

v Nemocnici 

Če
ské Bu

dě
jov
ice

, a.s.

Jak se můžete přihlásit?
Vytvořte 5členný tým a zaregistrujte se 
na www.medikroku.cz
19 soutěžních týmů  se může těšit 
na 10 zajímavých disciplín  pod odborným 
dohledem.

Co vše si můžete vyzkoušet?
Práci s ultrazvukem, CT, EKG, 
endoskopií, laparoskopií, počítačem 
řízenými modely.
Práci ve skupině i samostatně.
Těšit se můžete na společenský večer, 
nesoutěžní nedělní dopoledne, 
relaxační aktivity.
Strava i ubytování je zajištěno zdarma.
Odměníme vás nabídkou prestižní stáže 
v jihočeských nemocnicích.
Připraveny jsou také věcné ceny.

Termín uzávěrky přihlášek: 
do 31. 12. 2018

Pokud se nestihnete zaregistrovat 
a budete chtít v některé z našich 
nemocnic absolvovat stáž, neváhejte nás 
kontaktovat – viz www.jihnem.cz/kariera/

Více informací a registrace na: 
www.medikroku.cz

Profil na Facebooku: 
www.facebook.com/medikroku

Jihočeské nemocnice, a. s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
www.jihnem.cz
www.facebook.com/jihnem
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Nemocnice České Budějovice, a. s. 
Nemocnice Český Krumlov, a. s. 
Nemocnice Dačice, a. s. 
Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. 

Holding jihočeských nemocnic je složen z:

Nemocnice Písek, a. s.
Nemocnice Prachatice, a. s.
Nemocnice Strakonice, a. s.
Nemocnice Tábor, a. s.

 
Jsme nejlepší krajský zdravotnický holding v České republice

Všechny jihočeské nemocnice hospodaří beze ztrát s mírným ziskem, 
který je reinvestován zpět do jejich dalšího rozvoje

Získaná ocenění v rámci ankety HCI Nejlepší nemocnice

Vybrané ukazatele za rok 2017
Celkový počet lékařů 1 145
Celkový počet sester 3 337
Celkový počet zaměstnanců 6 688

Celkový počet lůžek 3 427
Celkový počet operací 60 000
Celkový obrat (v Kč) 7,9 mld.

Nemocnice Písek, a. s. - 1. místo v oblasti Absolutní vítěz za rok 2017, 1. místo v oblasti 
Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic za rok 2017, 3. místo v oblasti Finanční 
zdraví za rok 2017

Nemocnice České Budějovice, a. s. - 1. místo v oblasti Finanční zdraví za rok 2017

Nemocnice Český Krumlov, a. s. - 2. místo v oblasti Finanční zdraví za rok 2017

Nemocnice Prachatice, a. s. - 4. místo v oblasti Absolutní vítěz za rok 2017

Nemocnice Strakonice, a. s. - 5. místo v oblasti Absolutní vítěz za rok 2017, 2. místo 
v oblasti Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic za rok 2017

Pracovní nabídky a volná místa v jihočeských nemocnicích najdete na: 
www.jihnem.cz/kariéra/

Investuje se nejen do staveb, modernizace přístrojového vybavení a lékařských 
technologiií, ale i do vzdělávání zaměstnanců

Pravidelně navyšujeme mzdy našich zaměstnanců. 

Nás

Bezplatné vzdělávání - bez stabilizačních smluv v rámci skupiny jihočeských nemocnic

tupní plat lékaře absolventa je v rozmezí 35.000 – 40.000 Kč, 
poskytujeme i náborové příspěvky.

Průměrná mzda lékaře vč., služeb cca 75 – 85 tis. Kč.
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Nemocnice Hořovice 
se nachází ve Středočeském 

kraji, ve městě Hořovice, 
které leží mezi Prahou 

a Plzní. Nemocnice Hořovice 
je privátním zdravotnickým 
zařízením, které disponuje 

téměř 250 lůžky 
na základních odděleních 

a nabízí širokou škálu 
navazujících ambulancí 

a komplementárních 
oddělení.

KAM? DO HOŘOVIC!

CO MŮŽEME NABÍDNOUT

• Náborový příspěvek
• Smluvní mzdy
• 5 týdnů řádné dovolené
• Zaměstnanecká školka pro dě�  od 1 roku
• Příspěvek ve výši 3 % ze mzdy 

na penzijní připojištění
• Podpora vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců (včetně organizování 
vlastních akreditovaných vzdělávacích 
akcí, seminářů a konferencí)

• Svozová doprava Praha-Hořovice-Plzeň
• Zahraniční dovolená 

pro oceněné zaměstnance

PROČ K NÁM? PROTOŽE…

• Dynamicky rozvíjíme všechny obory
• Dokážeme ocenit dobrou práci a nápady
• Používáme nejmodernější postupy 

a technické vybavení
• U nás panují osobní vztahy a přístup
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Personální oddělení | +420 311 559 024 | personalni@nemocnice-horovice.cz
Nemocnice Hořovice, K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice

www.nemocnice-horovice.cz

CO TAKÉ MÁME?

• Největší transfuzní stanici 
ve Středočeském kraji

• Statut perinatologického centra 

• Centrum léčby nespeci ckých 
střevních onemocnění 
při chirurgickém oddělení

• Největší porodnici 
ve Středočeském kraji 
(1760 narozených dě�  v roce 2017)

Lůžková oddělení

• Anesteziologicko-resuscitační

• Chirurgické

• Neurologické

• Gynekologické

• Porodnické 

• Novorozenecké

• NIP pro dě�  
(Následná intenzivní péče pro dě� )

• Ortopedické

• Dětské

Komplementární oddělení

• Sterilizace

• Klinické laboratoře

• Transfuzní stanice

• Centrální operační sály

• Radiodiagnos� cké oddělení

PŘEHLED POSKYTOVANÉ PÉČE
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Investujeme do svých zaměstnanců,
do svých nemocnic a do moderního vybavení.

JSME PŘIPRAVENI INVESTOVAT I DO VÁS!
PŘIDEJTE SE K NÁM.

SPOLEČNOSTI SKUPINY AGEL V ČR
1/ Nemocnice a zdravotnická zařízení
• AGEL Sport Clinic 
• Avenier a.s. 
• Dialýza Šumperk a.s. 
• Jesenická nemocnice a.s. 
• Kardiologické centrum AGEL a.s. 
• Laboratoře AGEL a.s. 
• Nemocnice Český Těšín a.s. 
• Nemocnice Louny a.s. 
• Nemocnice Nový Jičín a.s. 
• Nemocnice Podlesí a.s. 
• Nemocnice Říčany a.s.
• Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. 
• Oční centrum AGEL s.r.o. 
• Podhorská nemocnice a.s. 

• pracoviště Rýmařov 
• pracoviště Bruntál 

• Středomoravská nemocniční a.s. 
• Nemocnice Prostějov 
• Nemocnice Přerov
• Nemocnice Šternberk

• Transfúzní služba a.s. 
• Vítkovická nemocnice a.s. 

  
2/ Polikliniky
• Dopravní zdravotnictví a.s. – síť poliklinik 

v Praze, Nymburce, Plzni, České Třebové,  
Olomouci a Ostravě 

• Hornická poliklinika s.r.o. v Ostravě 

3/ Distribuční společnosti a lékárny
• AGEL Trade a.s.
• Perfect Distribution a.s. 
• Repharm a.s. 

4/ Ostatní společnosti  
     a neziskové organizace
• AGEL Research a.s. 
• AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o. 
• Mateřská škola AGEL s.r.o. 
• Medical Systems a.s. 
• NADACE AGEL 
• Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s.  

a další
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O SPOLEČNOSTI AGEL
• patří mezi velmi úspěšné české společnosti v oblasti  

zdravotnictví a je největším soukromým poskytovatelem 
zdravotní péče ve střední Evropě,

• zdravotnická zařízení skupiny se svými výsledky řadí  
mezi špičková pracoviště v poskytování kvalitní léčebné  
i ošetřovatelské péče,

• zaměstnává mnoho předních odborníků a specialistů,  
disponuje moderním přístrojovým vybavením a sítí  
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E-mail: studenti@agel.cz
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www.agel.cz
facebook.com/spolecnostagel

instagram.com/spolecnostagel

linkedin.com/company/agel-a.s.

f
in

booklet.indd   25 15.11.18   22:36



26

Proč se stát zaměstnancem  
Krajské nemocnice Liberec?

Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
je největším zdravotnickým zařízením  
v Libereckém kraji s 8 specializovanými 
centry a s téměř všemi akreditovanými 
pracovišti. Součástí Krajské nemocnice 
Liberec je i nemocnice Turnov.

www.nemlib.cz www.nemlib.cz

•	 podpora	profesního	růstu	a	dalšího	 
	 vzdělávání	na	akreditovaných	pracoviš- 
	 tích	bez	jakýchkoliv	závazků	(bez	uzavírá- 
	 ní	kvalifikačních	dohod),
•	 moderní	a	příjemné	pracovní	prostředí,
•	 příspěvek	na	penzijní	nebo	životní	 
	 pojištění,
•	 5	týdnů	dovolené,
•	 možnost	ubytování,
•	 příspěvek	na	telefonování	a	datové	služby,
•	 závodní	dotované	stravování.

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova	357/10,	460	63	Liberec	1

Pro	usnadnění	administrativy	při	zajištění	
praxe	máme	uzavřeny	rámcové	smlouvy	 
s	několika	dalšími	VŠ:

UK Praha, 3. LF / UK Praha, LF v Hradci 
Králové / UK Praha, Farmaceutická fakulta 
v Hradci Králové, UJEP v Ústí nad Labem 
/ ČVÚT Praha, Fakulta biomedicínského 
inženýrství + možná další spolupráce.

Možnost	ubytování	a	stravování.

Během	celého	týdne	se	Vám	bude	věnovat	jeden	z	přidělených	lékařů,	který	bude	
odpovídat	na	dotazy	či	vysvětlovat	důležité	principy	práce	na	oddělení.

V	průběhu	stáže	máte	možnost	zjistit,	jak	vypadá	život	na	oddělení	včetně	nočních	služeb.

Zaměstnanci KNL, a.s. mají 
možnost využít mnoho  
zaměstnaneckých výhod:

KNL, a.s. umožňuje praxi a týdenní 
stáže studentům lékařských fakult 
a jiných zdravotnických zařízení.

Využijte	týdenní	stáž	s	názvem	Lékařem nanečisto 

NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS!

volnamista@nemlib.cz +420 485 312 186
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Stipendijní program 
Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.

studenti 4. a vyššího ročníku 
vysokoškolského 

prezenčního studia 
v oborech 

lékař, farmaceut

studenti 2. a vyššího ročníku 
vysokoškolského prezenčního 

studia nebo vyššího 
odborného prezenčního studia 
v oborech všeobecná sestra, 
fyzioterapeut, zdravotnický 

záchranář

studenti 4. ročníku 
středoškolského prezenčního 

studia v oboru
zdravotnický asistent, 

praktická sestra

DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

studenti 2. a vyššího ročníku 
vysokoškolského prezenčního 

studia nebo vyššího 
odborného prezenčního studia 
v oboru radiologický asistent

studenti 3. ročníku 
středoškolského

prezenčního studia 
v oboru

zdravotnický asistent, 
praktická sestra

7 000 Kč/měsíc

5 000 Kč/měsíc

7 000 Kč/měsíc

4 000 Kč/měsíc

2 000 Kč/měsíc
Stipendium je určeno na úhradu 
nákladů spojených se studiem.
Žádosti o poskytnutí stipendia 
je možné posílat do 5. listopadu 
2018 na adresu:
Krajská zdravotní, a. s., 
Úsek řízení lidských zdrojů,
Sociální péče 3316/12 A, 
401 13 Ústí nad Labem 
(obálku označte „Stipendium“).

Bližší informace lze získat 
u p. Heleny Klatovské,
telefon: 477 114 121 
nebo e-mail: 
helena.klatovska@kzcr.eu.

Podmínky programu, formulář 
žádosti a vzor smlouvy naleznete 
na stránkách:
www.kzcr.eu/nadacni-fond/

STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2018–2019 

2018-A5-inzerce Trimed job 2.indd   2 15.10.2018   13:31:37
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Bc. Martina Placatová
vedoucí Personálního a mzdového oddělení 
Krajská zdravotní, a.s.
personální a mzdové oddělení
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
telefon: 477 11 79 52
e-mail:  martina.placatova@kzcr.eu

Nemocnice Krajské zdravotní, a. s.:

 » Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.

 » Nemocnice Děčín, o. z.

 » Nemocnice Teplice, o. z.

 » Nemocnice Most, o. z.

 » Nemocnice Chomutov, o. z.

Lékaře i sestry potřebujeme a proto je i řádně odměníme za jejich práci.

Podporujeme naše zaměstnance v dalším vzdělávání a jejichjich í profesním růstu.

Řada oborů s nejvyšším stupněm akreditace (114 akreditovaných odděvaných oddělení).

Práce pro úspěšnou a dynamicky se rozvíjející zdravotnickou organizaci.aci.

Možnost stabilizačního příspěvku.

Rozsáhlý stipendijní program pro studenty – podporujeme vás už od začátku.s už od zač

Zaměstnanecké benefity jsou samozřejmost
(5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování aj.)

Výborná dojezdová vzdálenost z Prahy a okolí.

PROČ PRACOVAT  V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.?

Most

Teplice

Děčín

Ústí nad Labem

Chomutov

www.kzcr.eu
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Přihlášky:
kariera@pentahospitals.cz
+ 420 737 847 286

Penta Hospitals CZ

Praha

Warsaw

Bratislava

POLAND

SLOVAKIA

CZECH REPUBLIC

Nemocnice Ostrov a Sokolov

Náborový příspěvek
· 400 tis. lékaři
· 150 tis. sestry
   fyzioterapeuti, ergoterapeuti,
   radiologičtí asistenti a laboranti

Ubytování zajistíme!

 

Studentské praxe 
Nabízíme:
Doprava ZDARMA
Ubytování ZDARMA
Strava ZDARMA

Stipendijní program*

Lékaři

VŠ: sestry, ostatní NLZP

Maturitní obory a VOŠ: 
sestry, ostatní NLZP

pro studenty zdravotnických oborů v posledním ročníku studia

10 000 Kč/měsíc

10 000 Kč/měsíc

5 000 Kč/měsíc
*Závazek 2 roky
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NEMOCNICE 
ŠUMPERK 
V ČÍSLECH:

www.nemocnicesumperk.cz

Nemocnice Šumperk a.s. je všeobecnou nemocni-
cí s rozsáhlou lůžkovou a ambulantní složkou po-
skytující základní i specializovanou zdravotní péči. 
Disponuje nejmodernějším vybavením včetně nové 
magnetické rezonance. V oblasti kvality a bezpečí 
poskytované péče je držitelem akreditačního certi-
fikátu Spojené akreditační komise ČR či titulu Baby 
Friendly Hospital, v oblasti péče o zaměstnance je 
držitelem prestižního titulu Human Employer.

Naším posláním je léčit pacienty v souladu 
s nejnovějšími dostupnými poznatky lékařské vědy s 
důrazem na kvalitu. Prioritou naší práce je spokojený 
pacient, který je léčen dostupnými metodami mo-
derní medicíny, ve vysokém standardu poskytované 
zdravotnické péče. Intenzivně se zaměřujeme také 
na mezioborovou spolupráci a klademe velký důraz 
na prosazování této myšlenky jak v oblasti ošetřova-
telství, tak mezi lékaři.

Akreditace našich oddělení pro specializační vzdělá-
vání lékařů je zárukou perspektivy, stability a pro-
fesního růstu našich zaměstnanců. Zároveň jsme 
držiteli akreditace pro praktickou výuku v bakalář-
ských oborech porodní asistence a fyzioterapeut, 
jakož i pověření k provádění akreditovaného kvalifi-
kačního kurzu „Všeobecný sanitář“ a „Řidič dopravy 
nemocných a raněných“.

PŘEMÝŠLÍMEPŘEMÝŠLÍMEPŘEMÝŠLÍMEPŘEMÝŠLÍME
O ZAMĚSTNANCÍCH JINAKO ZAMĚSTNANCÍCH JINAK

 Poskytujeme zdravotní   
 péči pro spádovou   
 oblast čítající přes   
 200 000 obyvatel.

  Ročně hospitalizujeme   
 více než 20 000 pacientů.

 Ambulantně ošetříme   
 přes 200 000 lidí.

 Zaměstnáváme přes   
 1000 zdravotnických 
 i nezdravotnických 
 pracovníků.

  Péči poskytujeme na 22  
 špičkově vybavených   
 odděleních.

  Naši lékaři ročně provedou  
 zhruba 8000 operací.

  Na svět každý rok 
 přivedeme přes 900 dětí.

Nemocnice Šumperk 
aktivně podporuje 
studenty - naše budoucí 
zaměstnance:
    

 Realizace odborné praxe po celou 
 dobu studia

 Příležitost ke spolupráci formou 
 brigády v průběhu studia

 Finanční stipendijní podpora pro 
 vybrané nelékařské a lékařské obory 
 až do 5000 Kč/měsíc

 Poskytnutí podpory pro závěrečné 
 absolventské práce

Neméně důležitá je péče 
o zaměstnance a jejich 
podpora. V tomto směru 
nabízíme řadu benefitů:

 Profesní růst – nabídka budoucího 
 zařazení do specializovaného studia 

 Nástupnický model a karierní postup  
 v rámci interních výběrových řízení

 Podpora skloubení rodinného a 
 pracovního života formou flexibilního  
 pracovního úvazku

 Ubytování

 Mnoho dalších benefitů

Chcete mít jistotu zaměstnání, pracovat v příjemném 
prostředí s nejmodernější technikou? 

Profesně růst ve Vámi vybraném oboru? 

Pak je pro Vás Nemocnice Šumperk
tou správnou volbou!
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cí s rozsáhlou lůžkovou a ambulantní složkou po-
skytující základní i specializovanou zdravotní péči. 
Disponuje nejmodernějším vybavením včetně nové 
magnetické rezonance. V oblasti kvality a bezpečí 
poskytované péče je držitelem akreditačního certi-
fikátu Spojené akreditační komise ČR či titulu Baby 
Friendly Hospital, v oblasti péče o zaměstnance je 
držitelem prestižního titulu Human Employer.

Naším posláním je léčit pacienty v souladu 
s nejnovějšími dostupnými poznatky lékařské vědy s 
důrazem na kvalitu. Prioritou naší práce je spokojený 
pacient, který je léčen dostupnými metodami mo-
derní medicíny, ve vysokém standardu poskytované 
zdravotnické péče. Intenzivně se zaměřujeme také 
na mezioborovou spolupráci a klademe velký důraz 
na prosazování této myšlenky jak v oblasti ošetřova-
telství, tak mezi lékaři.

Akreditace našich oddělení pro specializační vzdělá-
vání lékařů je zárukou perspektivy, stability a pro-
fesního růstu našich zaměstnanců. Zároveň jsme 
držiteli akreditace pro praktickou výuku v bakalář-
ských oborech porodní asistence a fyzioterapeut, 
jakož i pověření k provádění akreditovaného kvalifi-
kačního kurzu „Všeobecný sanitář“ a „Řidič dopravy 
nemocných a raněných“.

PŘEMÝŠLÍMEPŘEMÝŠLÍMEPŘEMÝŠLÍMEPŘEMÝŠLÍME
O ZAMĚSTNANCÍCH JINAKO ZAMĚSTNANCÍCH JINAK

 Poskytujeme zdravotní   
 péči pro spádovou   
 oblast čítající přes   
 200 000 obyvatel.

  Ročně hospitalizujeme   
 více než 20 000 pacientů.

 Ambulantně ošetříme   
 přes 200 000 lidí.

 Zaměstnáváme přes   
 1000 zdravotnických 
 i nezdravotnických 
 pracovníků.

  Péči poskytujeme na 22  
 špičkově vybavených   
 odděleních.

  Naši lékaři ročně provedou  
 zhruba 8000 operací.

  Na svět každý rok 
 přivedeme přes 900 dětí.

Nemocnice Šumperk 
aktivně podporuje 
studenty - naše budoucí 
zaměstnance:
    

 Realizace odborné praxe po celou 
 dobu studia

 Příležitost ke spolupráci formou 
 brigády v průběhu studia

 Finanční stipendijní podpora pro 
 vybrané nelékařské a lékařské obory 
 až do 5000 Kč/měsíc

 Poskytnutí podpory pro závěrečné 
 absolventské práce

Neméně důležitá je péče 
o zaměstnance a jejich 
podpora. V tomto směru 
nabízíme řadu benefitů:

 Profesní růst – nabídka budoucího 
 zařazení do specializovaného studia 

 Nástupnický model a karierní postup  
 v rámci interních výběrových řízení

 Podpora skloubení rodinného a 
 pracovního života formou flexibilního  
 pracovního úvazku

 Ubytování

 Mnoho dalších benefitů

Chcete mít jistotu zaměstnání, pracovat v příjemném 
prostředí s nejmodernější technikou? 

Profesně růst ve Vámi vybraném oboru? 

Pak je pro Vás Nemocnice Šumperk
tou správnou volbou!
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Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí a přátelském kolektivu. 

V našich nemocnicích poskytuje-
me komplexní ambulantní a lůž-
kovou péči ve všech základních, 
specializovaných i vysoce specia-
lizovaných oborech. Provozujeme 
lůžkovou následnou péči, domácí 
péči, základní i specializovanou 
diagnostickou péči a lékárny.

• ZAJÍMAVÉ finanční ohodnocení
• nadstandardní NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
• REZIDENČNÍ MÍSTA
• STIPENDIJNÍ PROGRAM pro studenty
• TÝDEN DOVOLENÉ navíc
• „SICK DAYS“
• PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ
• příspěvek na PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
 a doplňkové penzijní spoření
• PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ a rozvoje
• spolupráci s VYSOKÝMI ŠKOLAMI
• podporu VĚDY A VÝZKUMU

Přidej se k nám!
Hledáme všeobecné sestry, lékaře
      i kolegy do nelékařských profesí

Jsme moderní nemocnice a největší 
zaměstnavatel v Pardubickém kraji

Co můžeme nabídnout?

4 600+
zaměstnanců

1 mil.+
pacientů za rok

33 tis.+
operací ročně

3,5 mld.+
Kč obrat za rok

Více na www.nempk.cz/kariera
Sleduj nás na sociálních sítích

Řadíme se mezi desítku 
největších nemocnic v zemi

STIPENDIJNÍ 
PROGRAM 

PROČ VYUŽÍT NÁŠ STIPENDIJNÍ PROGRAM?
■ čřž5500Kčměčě

■ jécvlěvNemccPbckéhkje

PROGRAM NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE 
JE URČEN STUDENTŮM:
■ šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství)

■ tříletého denního studia na vyšší odborné škole zdravotnické zakončené absolutoriem 
(diplomovaná všeobecná sestra)

■ tříletého denního studia na vysoké škole zakončené státní závěrečnou zkouškou v oboru 
všeobecná sestra, porodní asistentka, radiologický asistent, ergoterapeut, fyzioterapeut

■ dvouletého navazujícího programu Ošetřovatelství/Specializace ve zdravotnictví

NEMOCNICE 
PARDUBICKÉHO KRAJE, a. s.

Podporujeme studenty zdravotnických 
oborů, kteří se připravují na své povolání  

Více informací na www.emk.cz/em
Více na www.nempk.cz/kariera

Řadíme se mezi desítku 
největších nemocnic v zemi
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Společnost Johnson & Johnson je největší zdravotnická společnost na světě, která se již
více než ��� let věnuje péči o zdraví lidí. V �eské republice působí v následujících
oblastech:

Consumer Healthcare (Sektor spotřební) – oblasti kosmetiky a osobní hygieny volně
dostupné široké veřejnosti v lékárnách či obchodních řetězcích (např. značky Johnson’s
Čaby, Listerine, O.Č., Visine, Olynth nebo Nicorette).

Medical Devices & Diagnostics (Sektor zdravotnických prostředků a diagnostiky) –
zdravotnické prostředky a technologie využívané při operacích a následné péči o pacienta,
jako jsou například chirurgické materiály na operace, laparoskopické přístroje, kloubní
náhrady, kontaktní čočky, atd. (např. značky Depuy Synthes, Ethicon, Čiosense Webster
nebo Acuvue).

Janssen (Sektor farmaceutický) – výroba originálních léků v oblastech onkologie, hemato-
onkologie, psychiatrie, diabetologie, imunologie, atd.

JĚJ Global Services (Mezinárodní centrum sdílených služeb) – v oblasti financí, nákupu,
HR a zákaznického servisu spolupracujeme v rámci naší firmy s celým regionem Evropa -
Střední východ - Afrika (EMEA).

V prvních třech sektorech jsou v �eské republice otevřené pozice převážně obchodních
zástupců nebo regulatory affairs pro jednotlivé oblasti a regiony. Na těchto pozicích vždy
vítáme uchazeče se vzděláním v dané specifické oblasti.
 
Více informací o otevřených pozicích najdete na www.careers.jnj.com, případné dotazy rádi
zodpovíme na emailové adrese: career@its.jnj.com

�R�CěVĚ� ����EŽITěSTI 
STE�Ě� �ESTR� ��Kě 
ŽIVěTY, KTERÝCH SE 
DěTKĚETE

Je to více než práce. Je to poslání. Pro ty, kteří chtějí dosáhnout něčeho

jedinečného. Vzácného. Takové lidi chceme v našem týmu. Lidi, kteří

přináší do své práce nadšení a cit. Lidi, kteří budují svou kariéru napříč

275 pobočkami po celém světě v oblasti spotřebitelských produktů,

farmacie a zdravotnických potřeb.

S��� �� V�� ����� �������� ���
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Společnost Johnson & Johnson je největší zdravotnická společnost na světě, která se již
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S��� �� V�� ����� �������� ���
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•  Můžeš prohlubovat svou odbornost díky nabídce SPECIALIZACNÍHO 
    VZDELÁVÁNÍ nebo absolvováním řady  KVALIFIKACNÍCH KURZU

•  Najdeš zázemí i s  UBYTOVÁNÍM v samotném centru Prahy na Karlově náměstí
    a v jeho blízkém okolí, 10 min od Hlavního nádraží

•  Setkáš se u nás  s  nejmodernejší a mnohdy unikátní přístrojovou technikou 

•  Máš u nás možnost vyzkoušet zajímavé mimopracovní aktivity, kde se naučíš 
      třeba   znakovou rec, sebeobranu   nebo navštívíš   jazykové kurzy

•  Máme pro Tebe připraveny skvělé zaměstnanecké  výhody a benefity!

°ˇ

ˇ

ˇ

ˇ ˇ

ˇ

•  Všeobecné lékařství
•  Všeobecná sestra
•  Fyzioterapie
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ida.schnabel@primevigilance.com 
mob: +49 (0)1525 4784359
head office: +44 (0)1483 307920 
www.primevigilance.com

Ida Schnabel
Managing Director Germany
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JOIN OUR DRUG  
SAFETY TEAM!

 • Be part of a company that is experiencing steady growth, and committed to 
rewarding talent, and continuing professional development programs that 
attract and retain the very best in pharma industry. 

 • As an employee of PrimeVigilance, you will belong to our global team of 
professionals contributing to the health of people around the world. 

 • Join us and get the satisfaction of doing great work that matters…

PrimeVigilance helps emerging and established pharmaceutical companies 
meet their regulatory obligations. We provide global Pharmacovigilance, 
Medical Information and Regulatory services to clients located in Europe, USA 
and Japan. Our company was founded in 2008 and now has over 500 employees 
with offices in the UK, US and Europe

We Offer:

 • Dynamic team of young 
colleagues in a fast-growing 
company

 • Multicultural environment, 
foreigners make up almost half of 
our team in Prague

 • English as a company language

 • Flexible working hours

 • Subsidized language courses  
(English, German, Spanish, Czech)  
and sport activities

 • Strong emphasis on personal and 
professional growth

 • Generous bonuses based on your 
performance

35-leták A4-HR-studenti-Primevigilance-new.indd   1 31.10.2018   11:25:05

Contact us:

PrimeVigilance s. r. o.
Stetkova 18
140 00  Prague 4
Czech Republic
phone: +420 774 497 834
careers@primevigilance.com
www.primevigilance.com

PrimeVigilance Offi  ces:

United Kingdom (Head Offi  ce)
Guildford

USA
Boston

Croatia
Zagreb

Czech Republic
Prague

Serbia
Belgrade

Germany
Frankfurt

If You Are:

 • A student or graduate 
of medicine, pharmacology, 
healthcare or life sciences

 • Task oriented person with 
advanced English skills

 • Looking for an interesting job in 
a highly-qualifi ed multinational 
team

You can join us in the role of:

 • Intern in Pharmacovigilance 
Department

 • Pharmacovigilance Specialist

 • Safety Physician

 • Scientifi c and Regulatory Specialist

 • Quality Assurance Specialist

 • Medical Devices Specialist 

 • Medical Writer
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Praktisches Jahr 
Arzt (w/m) in Weiterbildung 

Facharzt (w/m)

www.uniklinikum-dresden.de/karriere www.uniklinikum-dresden.de/pj

So individuell wie Sie: Ihre Chancen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. 

Machen Sie was draus: Ganz im Sinne des Wohles unserer Patienten, unseres Anspruchs an eine exzellente Versorgung, Ihrer Karriereplanung und Ihrer  Zufriedenheit.

Gehen Sie Ihren Weg mit uns: Er beginnt an unserem Messestand.

SONDERN IN 
MÖGLICHKEITEN.

WIR DENKEN 
NICHT IN 
GENERATIONEN.

booklet.indd   44 15.11.18   22:36



45

20 | Ausstellerprofile

Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dres-
den bietet medizinische Betreuung auf höchstem 
Versorgungsniveau. 

Als größtes Krankenhaus in Dresden ist das Univer-
sitätsklinikum Carl Gustav Carus mit der Medizini-
schen Fakultät der TU Dresden (kurz Hoch - 
schulmedizin Dresden) zur Exzellenz in der Hoch-
leistungsmedizin, der medizinischen Forschung 
und Lehre sowie der Krankenversorgung für die ge-
samte Region verpflichtet. In den vergangenen Jah-
ren hat sich die Hochschulmedizin Dresden dabei 
zu einem der renommiertesten medizinischen 
Standorte in Deutschland entwickelt. 

Zahlen und Fakten
Das Universitätsklinikum vereint 20 Kliniken und 
Polikliniken, vier Institute und 10 interdisziplinäre 
Zentren, die eng mit den klinischen und theoreti-
schen Instituten der Medizinischen Fakultät zu-
sammenarbeiten. Mit 1.295 Betten und 160 
Plätzen für die tagesklinische Behandlung von Pa-
tienten sind wir das einzige Krankenhaus der Maxi-
malversorgung in Ostsachsen. 

Mit mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, zählt die Hochschulmedizin Dresden zu den 
größten Arbeitgebern der Region. Rund 910 Ärzte 
decken im Universitätsklinikum Dresden das ge-
samte Spektrum der modernen Medizin ab.

Gründe für uns als Arbeitgeber 

Wir stehen für ...
… Patientenversorgung auf höchstem Niveau.
… ausgezeichnete Spitzenmedizin.
… Vernetzung aller medizinischen Fachbereiche.
... eine Exzellenz-Universität in der Forschung. 

Wir unterstützen unsere Mitarbeiter ...
… ab dem ersten Tag mit einer  

Mitarbeiterbegrüßungsveranstaltung.
… durch Karriere- und Entwicklungsgespräche  

sowie individuelle Karrierepfade in den Kliniken.
… mit innovativen Fort- und Weiterbildungs -

möglichkeiten.

Wir sorgen für unsere Mitarbeiter ...
… mit der Möglichkeit zur Nutzung des Jobtickets.
… durch die Vermittlung von Mitarbeiterwohnungen.
... durch unser Mitarbeiterrestaurant Caruso.

Wir wollen, dass es unseren Mitarbeitern gut geht ...
… indem wir ihre individuelle Work-Life-Balance 

fördern.
... indem wir durch unser Familienbüro in Fragen 

der Kinderbetreuung und der Pflege von Ange-
hörigen beraten und unterstützen

… und haben deshalb ein Gesundheitszentrum für 
unsere Mitarbeiter errichtet, das Carus Vital.

KONTAKT
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden 
Fetscherstraße 74
01307 Dresden 
www.ukdd.de/karriere

ANSPRECHPARTNER VOR ORT 
Team Recruiting und Entwicklung 
Geschäftsbereich Personal und Recht
Tel.: 0351 458-2077
praktisches.jahr@uniklinikum-dresden.de
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OBRAŤTE SE NA NÁMĚSTKA LÉČEBNÉ PÉČE:

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM: primář MUDr. LIBOR MATOUŠ, matous@mndk.cz

JIČÍN: MUDr. JIŘÍ NOVÝ, jiri.novy@nemjc.cz

NÁCHOD: MUDr. PAVEL SVOBODA, svoboda.pavel@nemocnicenachod.cz

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: primář MUDr. MARCEL MARŠÍK, marsik.marcel@nemocnicerk.cz

TRUTNOV: MUDr. ALENA KOPECKÁ, kopecka.alena@nemtru.cz

NAŠE AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ PRO SPECIALIZAČNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ:

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM: Chirurgie, Urologie

JIČÍN: ARO, Dětské lékařství, Endokrinologie a diabetologie, Geriatrie, Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, 
Klinická biochemie, Lékařská mikrobiologie, Nefrologie, Neurologie, Nukleární medicína, Otorinolaryngologie, 
Radiologické a zobrazovací techniky, Rehabilitační a fyzikální medicína, Gastroenterologie, Vnitřní lékařství

NÁCHOD: ARO, Dětské lékařství, Gastroenterologie, Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, Klinická biochemie,
Lékařská mikrobiologie, Nefrologie, Neurologie, Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Patologie,
Psychiatrie, Radiologie a zobrazovací metody, Rehabilitační a fyzikální medicína, Urologie, Vnitřní lékařství,
Všeobecné praktické lékařství

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: Gastroenterologie, Chirurgie, Ortopedie, Vnitřní lékařství

TRUTNOV: Dětské lékařství, Gynekologie a porodnictví, Hematologie a transfúzní lékařství, Chirurgie, Klinická
biochemie, Nefrologie, Neurologie, Radiační onkologie, Oftalmologie, Ortopedie, Radiologické a zobrazovací
techniky, Rehabilitační a fyzikální medicína, Traumatologie, Vnitřní lékařství, Gastroenterologie, Nukleární medicína

PRACOVNÍ POMĚR 
NA DOBU NEURČITOU

▪ Pracovní poměr na dobu neurčitou ihned

▪ Nástupní mzdu od 30 490 Kč

▪ Stabilizační odměnu pro absolventa 
▪ Konkrétní a smysluplnou medicínu

▪ Práci ve stabilních a v místním regionu pevně 
zakotvených společnostech

▪ Uhrazení nákladů spojených se specializační 
přípravou

▪ Peníze na volnočasové aktivity a další benefity 
▪ Individuální dohody o pracovní době

▪ Pro studenty možnost získání stipendia 
od Královéhradeckého kraje

KAŽDÉMU LÉKAŘI NABÍZÍME:

www.zhkhk.cz
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LÉKAŘE V ODBORNOSTI 
VPL A PLDD

Společnost MediClinic a.s. je největším soukromým poskytovatelem
ambulantní lékařské péče v České republice.

NEBAVÍ VÁS ADMINISTRATIVA, KOMUNIKACE S POJIŠŤOVNAMI 
ČI NECHCETE ŘEŠIT PROBLÉMY S IT? PAK JSTE U NÁS SPRÁVNĚ.

AGENDU SPOJENOU S PROVOZOVÁNÍM ORDINACE ZAŘÍDÍME ZA VÁS!

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS

MÁTE ZÁJEM O DALŠÍ INFORMACE? 
MediClinic a.s.
Šumavská 416/15
602 00 Brno
Personální oddělení
Hana Janečková
tel.: 733 679 623
e-mail: personalni@mediclinic.cz
tel.: 549 121 501

JISTOTA A ODBORNÝ ROZVOJ:
 Podpora vzdělávání a osobního rozvoje

 5 dní na vzdělávání v kalendářním roce

 Akreditovaná pracoviště vlastní i smluvní

 Spolupráce s nemocnicemi

 na postgraduální výuce

 Odborná a finanční podpora specializač-

ního vzdělávání v oborech VPL, PLDD

FLEXIBILITA:
 Ordinační hodiny na míru pacientů a lékaře

 Pružná pracovní doba

 Možnost změny pracoviště v rámci

 celorepublikové sítě

 Možnost spolupráce na plný i zkrácený

 úvazek, dohody mimo pracovní poměr

 Příležitost zůstat u firmy i po přestěhování, 

návratu po MD/RD, a jiných životních 

změnách…

SP

OLEČNĚ

K

V A L I T N

Ě

10
již

let

www.mediclinic.cz

Společnost MediClinic a.s. je největším soukromým poskytovatelem

NEBAVÍ VÁS ADMINISTRATIVA, KOMUNIKACE S POJIŠŤOVNAMI 
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PODPORUJEME
ZAČÍNAJÍCÍ LÉKAŘE

www.mediclinic.cz

BENEFITY:
 Přímý vliv na chod a výkonnost ordinace

 Motivující mzdové ohodnocení

 i pro absoloventy

 5 dní pracovního volna na celoživotní

 vzdělávání

 3 dny na zotavenou

 4 týdny dovolené + 5. týden

BENEFITY:

14

22
13

7

4

32

6

7
15

3

11

4

17

8

7
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 Příspěvek na ubytování

 Možnost kompenzace nákladů na dojíždění

 Spolupráce na plný nebo částečný úvazek

 Příspěvek na přestěhování

 Služební vůz u vybraných lokalit

 Další zaměstnanecké výhody (zvýhodněné 

očkování, partnerská karta Dr. Max, lázně...)

Pravidelně žádáme a jsou nám přidělována 

rezidenční místa v oboru VPL. Máme dlouholeté 

zkušenosti s přípravou lékařů k atestaci v oboru 

VPL a PLDD, ročně složí atestaci pod záštitou 

MediClinic cca 8 lékařů.

Odborná pomoc a konzultace při práci od 

kolegů s dlouholetou zkušeností je u nás 

samozřejmostí.
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PATŘÍME DO PRVNÍ DESÍTKY 
NEJVĚTŠÍCH NEMOCNIC
V ČESKÉ REPUBLICE, 
PEČUJEME O SPÁDOVOU OBLAST, 
VE KTERÉ ŽIJE 170 000 OBYVATEL.

Sídlo: 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Kontakty:
(+420) 703 464 458
personalni@bnzlin.cz

Web: www.kntb.cz
Facebook: �.com/batovanemocnice

  

   součástí nemocnice jsou vysoce specializovaná centra v oborech
onkologie, onkogynekologie, perinatologie, traumatologie,
iktové centrum i centrum kardiovaskulární péče

   svým zaměstnancům poskytujeme zázemí velké nemocnice se
specializovanými pracovišti, možnosti dalšího odborného růstu
v rámci našich pracovišť akreditovaných pro další vzdělávání lékařů
i nelékařských zdravotnických profesí, zaměstnanecké benefity

  

v našem regionu jsme jedinou nemocnicí s komplexní strukturou
poskytované zdravotní péče

studentům nabízíme stipendijní programy, praxe, brigády a exkurze

novým zaměstnancům poskytujeme podle profesního zařazení
náborový příspěvek

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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PATŘÍME DO PRVNÍ DESÍTKY 
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LÉKAŘE I ABSOLVENTY

400.000 Kč

Kontakt: Mgr. Bc. Jana Jirsová, DiS., (t) +420 734 360 278, (@) jana.jirsova@kkn.cz, www.kkn.cz

v Karlových Varech a Chebu
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Advance Healthcare Management Institute po dohodě s Fakultní nemocnicí 
Královské Vinohrady nabízí absolventům všeobecného lékařství na 3. LF UK 

M.D. – MHA program 

Jedná se kombinovanou formu klinické před-atestační přípravy a 
programu zaměřeného na získání znalostí a praktických dovedností 

v oblasti ekonomie a managementu zdravotních služeb. 

 

Co je náplní tohoto programu? 
Před-atestační příprava na vybraném klinickém pracovišti FNKV v rozsahu úvazku 0,5 
v kombinaci s prací na vybraných projektech ve společnosti Advance Healthcare Managemet 
Institute (AI) a studiem exekutivního vzdělávacího programu Master of Healthcare 
Administration, celkově rovněž v rozsahu pracovního úvazku 0,5. 

Co je Master of Healthcare Administration? 
Jedná se o 1,5 roku trvající exekutivní vzdělávací program formátu MBA, který je však 
kompletně zaměřený na oblast zdravotnictví. Tento program pořádá společnost Advance 
Healthcare Management Institute již od roku 2010 a za tuto dobu má program již téměř 200 
studentů či absolventů z řad významných kliniků a manažerů zdravotnických zařízení, viz 
www.advanceinstitute.cz. 

Pro koho je program M.D. – MHA určen? 
Ideálním kandidátem je stávající student 6. nebo 5. ročníku 3. LF UK (případně jiných LF), 
který má zájem skloubit klinickou praxi a přípravu na atestaci se vzděláním v oblasti řízení a 
ekonomie zdravotních služeb a s prací na zajímavých projektech v této oblasti. 

Jak dlouho program trvá a kdo bude po tuto dobu zaměstnavatelem absolventa–lékaře? 
Program je koncipován na 5 let. Po tuto dobu bude student na částečný úvazek 0,5 
zaměstnancem FNKV a na stejně velký úvazek také zaměstnancem AI. Studium programu MHA 
bude pro daného absolventa bezplatné (standardní cena MHA programu činí 315 000 Kč). 

Jak se do programu přihlásit a co je třeba splnit? 
Nabídka klinik FNKV, na kterých bude možné program absolvovat, bude zveřejněna na 
informační schůzce (viz níže). Následně student absolvuje úvodní pohovor na vybrané klinice. 
V případě oboustranného zájmu o spolupráci absolvuje tento student přijímací pohovor ve 
společnosti Advance Healthcare Management Institute. V případě kladného výsledku jak na 
straně kliniky, tak na straně AI bude sepsána smlouva o účasti v M.D. – MHA programu a 
následně také příslušné pracovní smlouvy. 

Jaká bude kvalifikace absolventa M.D. – MHA programu? 
Po absolvování 5letého programu bude mít daný lékař/lékařka splněnou podstatnou část 
klinické před-atestační přípravy. Zároveň bude absolventem exekutivního vzdělávacího 
programu MHA a bude mít značnou zkušenost se vzdělávacími, konzultačními a analytickými 
projekty, zejména v oblastech zaměřených na nemocnice a ambulantní sektor.  

Kdy a jak se do programu přihlásit? 
Předběžný zájem o účast v tomto programu stejně jako vaše případné otázky nám prosím 
sdělte na adresu studium@advanceinstitute.cz nejpozději do 21. 12. 2018. Na začátku ledna 
proběhne setkání se zájemci, o jehož datu a místě budete neprodleně informováni. 
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LÉKAŘE I ABSOLVENTY

400.000 Kč
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Co je náplní tohoto programu? 
Před-atestační příprava na vybraném klinickém pracovišti FNKV v rozsahu úvazku 0,5 
v kombinaci s prací na vybraných projektech ve společnosti Advance Healthcare Managemet 
Institute (AI) a studiem exekutivního vzdělávacího programu Master of Healthcare 
Administration, celkově rovněž v rozsahu pracovního úvazku 0,5. 

Co je Master of Healthcare Administration? 
Jedná se o 1,5 roku trvající exekutivní vzdělávací program formátu MBA, který je však 
kompletně zaměřený na oblast zdravotnictví. Tento program pořádá společnost Advance 
Healthcare Management Institute již od roku 2010 a za tuto dobu má program již téměř 200 
studentů či absolventů z řad významných kliniků a manažerů zdravotnických zařízení, viz 
www.advanceinstitute.cz. 

Pro koho je program M.D. – MHA určen? 
Ideálním kandidátem je stávající student 6. nebo 5. ročníku 3. LF UK (případně jiných LF), 
který má zájem skloubit klinickou praxi a přípravu na atestaci se vzděláním v oblasti řízení a 
ekonomie zdravotních služeb a s prací na zajímavých projektech v této oblasti. 

Jak dlouho program trvá a kdo bude po tuto dobu zaměstnavatelem absolventa–lékaře? 
Program je koncipován na 5 let. Po tuto dobu bude student na částečný úvazek 0,5 
zaměstnancem FNKV a na stejně velký úvazek také zaměstnancem AI. Studium programu MHA 
bude pro daného absolventa bezplatné (standardní cena MHA programu činí 315 000 Kč). 

Jak se do programu přihlásit a co je třeba splnit? 
Nabídka klinik FNKV, na kterých bude možné program absolvovat, bude zveřejněna na 
informační schůzce (viz níže). Následně student absolvuje úvodní pohovor na vybrané klinice. 
V případě oboustranného zájmu o spolupráci absolvuje tento student přijímací pohovor ve 
společnosti Advance Healthcare Management Institute. V případě kladného výsledku jak na 
straně kliniky, tak na straně AI bude sepsána smlouva o účasti v M.D. – MHA programu a 
následně také příslušné pracovní smlouvy. 

Jaká bude kvalifikace absolventa M.D. – MHA programu? 
Po absolvování 5letého programu bude mít daný lékař/lékařka splněnou podstatnou část 
klinické před-atestační přípravy. Zároveň bude absolventem exekutivního vzdělávacího 
programu MHA a bude mít značnou zkušenost se vzdělávacími, konzultačními a analytickými 
projekty, zejména v oblastech zaměřených na nemocnice a ambulantní sektor.  

Kdy a jak se do programu přihlásit? 
Předběžný zájem o účast v tomto programu stejně jako vaše případné otázky nám prosím 
sdělte na adresu studium@advanceinstitute.cz nejpozději do 21. 12. 2018. Na začátku ledna 
proběhne setkání se zájemci, o jehož datu a místě budete neprodleně informováni. 
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