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Úvodní slovo:

Vinohradský veletrh práce pro absolventy zdravotnických oborů
Veletrh práce 3.lékařské fakulty TRIMED JOB 2015
Dne 22. listopadu v 10:00 bude slavnostně zahájen třetí ročník Veletrhu
práce 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy TRIMED JOB 2016. Událost se
bude konat v budově děkanátu 3. LF UK pod záštitou pana děkana, prof.
MUDr. Michala Anděla, CSc..
V průběhu celého dne budete mít možnost konzultovat se zástupci
zúčastněných zdravotnických zařízení nejen nabídku pracovních míst,
ale také si domluvit praxe či stáže
Můžete se těšit na přednášky nejen významných osobností medicíny,
ale i mladých lékařů, kteří Vám rozšíří povědomí o daných oborech o své
cenné a mnohdy těžce nabité zkušenosti. Důraz bude mimo jiné kladen
na způsob předatestační přípravy a rady pro získání lukrativního místa v
daném oboru.
Do programu jsme zařadili také přednášku z cyklu Medicína jako věda,
kde Vám na téma Intervenční kardiologie pohovoří doc. MUDr. Petr
Toušek, Ph.D., vedoucí lékař divize intervenční kardiologie III.Interní
kliniky FNKV.
Nebude chybět ani zahraniční sekce, kde se mimo jiné dozvíte, na co
všechno byste se měli připravit, pokud se rozhodnete za prací odcestovat. Konkrétní přednášky budou zaměřeny na práci lékaře v Německu,
Velké Británii a USA.
Hlavním partnerem veletrhu je společnost Agel a.s.(www.agel.cz)
Více informací najdete na našich webových stránkách:
http://job.trimed.cz/
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Syllabova posluchárna

Burianova posluchárna

10:00-10:15		
Slavnostní zahájení
					Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
10:25-11:15		
A co dál, doktoři?
					MUDr. David Marx, Ph.D.
11:15-11:25
Jihočeské nemocnice, a.s.
					
11:30-12:00
Nástup do práce z pozice absolventa/chirurg
					MUDr. Jakub Miletín		
12:00-12:10
Nemocnice Hořovice, a.s.
					
12:10-12:40
Pediatrie
					doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.
12:40-12:50
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

10:20-10:50
Práce sestry na oddělení ARO
					Mgr. Ivana Trnková
10:50-11:05		
AGEL, a.s.

12:50-13:20

Hlavní přestávka - občerstvení		

13:20-13:50
Chirurgie
					
Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
13:50-14:05
AGEL, a.s.
					
14:10-14:40
Praktický lékař
					MUDr. Pavel Vychytil
14:40-14:50
Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
					
14:55-15:25
ARO
					
Doc. MUDr. František Duška, Ph.D.
15:25-15:35
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s..

11:05-11:35
Práce zdravotní sestry
					PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
11:35-11:45
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
11:45-12:15
Práce sestry domácí péče
					vrchní sestra Hana Štěchová
12:15-13:10
Hlavní přestávka - občerstvení
13:10-13:40
Sportovní medicína
					MUDr. Jaroslav Větvička
13:40-13:50
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
13:50-14:20
Práce lékaře ve Velké Británii
					Doc. MUDr. František Duška Ph.D.
					MUDr. Šimon Kozák
14:20-14:30
Krajská zdravotní, a.s.
14:30-15:00
Práce lékaře v USA
					MUDr. Tomáš Melicher
15:10-15:40
Práce lékaře v Německu + rady pro práci v zahraničí			
					MUDr. Pavel Martínek

15:35-15:50		
Ameca - jak snáze získat práci na míru
					Josef Borovka
15:50-16:00		
Městská nemocnice v Litoměřicích
16:00-17:30
Medicína jako věda - Intervenční kardiologie
					Doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D. 		
				Slavnostní ukončení
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POLIKLINIKA AGEL

Zenagel a.s.

Oční centrum
AGEL s.r.o.

CGB laboratoř a.s.

Dialýza
Šumperk s.r.o.

Vítkovická
nemocnice a.s.

Repharm a.s.

AGEL Medinvest s.r.o.

Mateřská škola
AGEL s.r.o.

AGEL Research a.s.

AGEL Medical a.s.

Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Levoča, a.s.

AGEL Simulation
Center a.s.

nUNB Invest s.r.o.

TYMIAN s.r.o.

Transfúzní služba a.s.

Kardiologické
centrum AGEL a.s.

POLIKLINIKA AGEL

POLIKLINIKA AGEL

AGEL a.s.

Podhorská
nemocnice a.s.

Dopravní
zdravotnictví a.s.

Nemocnice
Šternberk o.z.

Nemocnice
Český Těšín a.s.

POLIKLINIKA AGEL
Bruntál
Česká
Třebová

Nymburk

Praha

Plzeň

Pardubice
Šumperk

Rýmařov

POLIKLINIKA AGEL

Prostějov

Nový
Jičín

Nemocnice
Prostějov o.z.
Vzdělávací a výzkumný
institut AGEL o.p.s.
Medical Systems a.s.
NADACE AGEL

Nemocnice
Valašské Meziříčí a.s.

Valašské
Meziříčí

Hlavní partner veletrhu:

Nemocnice
Podlesí a.s.

Třinec

Přerov

IVF Clinic a.s.

Středomoravská
nemocniční a.s.

Český Těšín

Šternberk
Olomouc

POLIKLINIKA AGEL

Brno

Levoča

Berdmedical s.r.o.

Perfect Distribution a.s.
– organizačná zložka

Zvolen

Nemocnica Zvolen a.s.
Krupina

Diagnostické a liečebné
centrum Zvolen s.r.o.

Bratislava

Komplexní onkologické
centrum Nový Jičín

Krompachy

Banská Bystrica

Kočovce

Avenier a.s.
Nemocnice
Přerov o.z.

Nemocnica
Krompachy spol. s r.o.

AGEL Diagnostic a.s.
Ostrava

Dom sociálnych
služieb Krupina n.o.

Komárno

Nemocnice
Nový Jičín a.s.

Nemocnica Zvolen a.s.
prevádzka Nemocnica Krupina

Laboratoře AGEL a.s.
Perfect Distribution a.s.
AGEL Servis a.s.

Novojičínské diagnostické
centrum s.r.o.

AGEL Sport Clinic

AGEL SK a.s.

Properties
Prostějov s.r.o.

AGEL a.s.
- organizačná zložka

AGEL Trade s.r.o.

KTR Servis s.r.o.
- organizačná zložka Slovensko

FORLIFE n.o.

MEDI RELAX
M+M s.r.o.

AGEL a.s.
Jungmannova
AGEL
a.s. 28/17

110 00 Praha28/17
1, Nové Město
Jungmannova
tel.:
5821,315
920
110
00+420
Praha
Nové
Město
fax:
+420
582
315
952
tel.: +420 582 315 920
e-mail:
fax:
+420sekretariat@agel.cz
582 315 952
www.agel.cz
e-mail:
sekretariat@agel.cz
www.agel.cz
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AGEL SK a.s.
Prepoštská
AGEL
SK 2088/6
a.s.

811 01 Bratislava
Prepoštská
2088/6
tel:
421 2 591 01 407
811
01+Bratislava
tel:e-mail:
+ 421 agelsk@agelsk.sk
2 591 01 407
www.agelsk.sk
e-mail:
agelsk@agelsk.sk
www.agelsk.sk
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Košice

Komárno

Krupina
Bratislava

Banská Bystrica

Bánovce
nad Bebravou
Kočovce

Handlová
Brno

Bruntál
Rýmařov
Česká
Ostrava
Třebová Šternberk
Nový Český
Olomouc
Těšín Třinec
Jičín
Prostějov
Valašské
Přerov
Meziříčí

Jeseník

Šumperk
Pardubice
Nymburk

2/ Polikliniky
• Dopravní zdravotnictví a.s. – síť poliklinik v Praze,
Nymburku, Plzni, České Třebové, Olomouci a Ostravě
3/ Distribuční společnosti a lékárny
• Perfect Distribution a.s.
• Repharm a.s.

Plzeň

Praha
Louny
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Zvolen

Levoča
Krompachy

SPOLEČNOSTI SKUPINY AGEL V ČR

1/ Nemocnice a zdravotnická zařízení
• Vítkovická nemocnice a.s.
• Středomoravská nemocniční a.s.
• Nemocnice Prostějov o.z.
• Nemocnice Přerov o.z.
• Nemocnice Šternberk o.z.
• Nemocnice Český Těšín a.s.
• Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
• Nemocnice Nový Jičín a.s.
• Nemocnice Podlesí a.s.
• Podhorská nemocnice a.s.
• pracoviště Rýmařov
• pracoviště Bruntál
• Jesenická nemocnice, spol. s r.o.
• Nemocnice Louny, a.s.
• IVF Clinic a.s.
• Kardiologické centrum AGEL a.s.
• Dialýza Šumperk a.s.
• Laboratoře AGEL a.s.
• CGB laboratoř a.s.
• Transfúzní služba a.s.
• Oční centrum AGEL s.r.o.
• Avenier a.s.

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

VY A VAŠE KARIÉRA
Investujeme
do svých zaměstnanců,
do svých nemocnic
a do moderního vybavení.
JSME PŘIPRAVENI INVESTOVAT I DO VÁS!
PŘIDEJTE SE K NÁM.
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AGEL V ČÍSLECH

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
specializovaných pracovišť,
• ve zdravotnictví je již od roku 1990,
• spravuje nemocnice, polikliniky, lékárny, distribuční
a další společnosti v České republice a na Slovensku.

NAŠE PRIORITY
•
•
•
•
•

PACIENT na prvním místě.
ZAMĚSTNANCI jsou potenciál společnosti.
AKREDITACE SAK bezpečná a kvalitní péče.
Podpora VĚDY, VÝZKUMU a VZDĚLÁVÁNÍ.
SPOLUPRÁCE se školami a univerzitami.
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Ročně je u nás
• ambulantně ošetřeno přes 2,5 milionů pacientů,
• hospitalizováno více než 170 tisíc pacientů,
• provedeno přes 42 tisíc operačních zákroků,
• v našich porodnicích se narodí přes 9,5 tisíc dětí.
Zaměstnáváme více než 9 tisíc zaměstnanců.
Investujeme do technologií - za posledních 5 let
jsme investovali více než 3 miliardy korun.

SKUPINA AGEL A SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

AGEL intenzivně spolupracuje se studenty, studentskými
organizacemi a spolky. Významně se podílí na spolupráci se
školami, především zdravotnického, ale i jiného zaměření.

STUDENTŮM A PEDAGOGŮM NABÍZÍME

CENTRA AKREDITOVANÁ MZ ČR
•
•
•
•
•

Iktové centrum ve Vítkovické nemocnici v Ostravě
Kardiocentrum v Nemocnici Podlesí v Třinci
Kardiologické centrum AGEL v Pardubicích
Komplexní onkologické centrum v Novém Jičíně
Iktové centrum v Nemocnici Prostějov

SPECIALIZOVANÁ CENTRA

• Vítkovická nemocnice a.s.
• Vaskulární centrum.
• Centrum péče o zažívací trakt.
• Centrum péče o matku a dítě.
• Centrum mamologické péče.
• Bariatrické centrum.
• Nemocnice Podlesí a.s.
• Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie.
• Oddělení intervenční radiologie.
• Aortální centrum.
• Oční centrum AGEL s.r.o.
• SMN a.s. – Nemocnice Prostějov o.z.
• Centrum léčebné rehabilitace.
• AGEL Sport Clinic.
• Hernia centrum.
• SMN a.s. – Nemocnice Přerov o.z.
• Hernia centrum.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stipendijní program AGEL.
Praxe na odborných pracovištích.
Spolupráci na závěrečných pracích v průběhu studia.
Spolupráci na SVOČ.
Exkurze a ukázky odborných pracovišť.
Přednášky, workshopy a odborné akce.
Letní stáže a brigády.
Účast na veletrzích a odborných akcích.
Informační linku pro studenty.

AKREDITACE PRO VZDĚLÁVÁNÍ

• Akreditované obory pro lékaře.
• Akreditované obory pro nelékařské profese.

PŘIDEJTE SE K NÁM,
STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SKUPINY AGEL.

V případě zájmu o spolupráci Vám rádi poskytneme další
informace telefonicky nebo e-mailem:
Telefon: +420 582 315 926
+420 725 888 907
E-mail: studenti@agel.cz
Další informace o skupině AGEL najdete na:

www.agel.cz/kariera
www.agel.cz
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Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) je vysoce
specializovaným zdravotnickým zařízením, poskytujícím zdravotní péči
v celém rozsahu medicínského spektra.
Jsme jedním ze tří celorepublikových center specializovaných na popáleninovou
medicínu a traumatologii tzv. traumacentrum.

Začni svou kariéru na správném místě
Hledáme nové kolegy

FAKULTNÍ
NEMOCNICE
KRÁLOVSKÉ
VINOHRADY

Vizí naší nemocnice je neustálý růst kvality poskytované péče a specializace na vybrané
klinické obory (traumatologii, kardiologii, kardiochirurgii a v neposlední řadě na péči o těžce
popálené pacienty). Věříme, že právě další specializace v rámci pražských fakultních nemocnic i
dalších špičkových zdravotnických zařízení je cestou, jak i v obtížných ekonomických
podmínkách zajistit pro pacienty špičkovou péči.
Kromě růstu kvality poskytované péče se v uplynulých několika letech intenzivně věnujeme
zlepšování postavení a komfortu pacientů v procesu léčby. Snažíme se vycházet vstříc jejich
individuálním potřebám, kvalitně a otevřeně je informovat o zdravotním stavu a možnostech
léčby a zajistit jim dostatečný komfort a soukromí. Pacient je u nás vždy na prvním místě!

Podílíme se na pregraduální i postgraduální výuce lékařů a sester

Jsme výukovým pracovištěm 3. LF UK
Hledáme nové kolegy

LÉKAŘE / SESTRY
Začni svou kariéru na správném místě
NEHLEDEJ BENEFITY,
ALE ZKUŠENOSTI A KVALITU

„Věříme, že Vaše profesní zkušenosti a znalosti
budou přínosem pro celý náš tým.“

Více informací na webu

WWW.FNKV.CZ
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Těšíme se
na Vás
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Studentům a mladým lékařům se zájmem
o praktické lékařství pomáháme na jejich
cestě programem „K atestaci praktika
prakticky“.
Stipendium v posledním ročníku studia.
Povinný základní dvouletý kmen v nemocnici, během této doby vám
budeme platit dobrou mzdu.
Povinnou praxi na našem akreditovaném pracovišti všeobecného
praktického lékařství za výhodných ﬁnančních podmínek.

Skupina EUC a.s. je českou společností působící v ČR
v oblasti zdravotních služeb. V současné době patříme
mezi nejvýznamnější soukromé poskytovatele zejména
ambulantní péče. Aktuálně skupina EUC zaměstnává
1500 zaměstnanců.

Podporu (ﬁnanční i neﬁnanční) na cestě k atestační zkoušce, např.
placené volno na studium.
Zajímavou práci praktického lékaře s mnoha zaměstnaneckými
beneﬁty.
EUC působí po celé ČR, což vám otevírá širší možnosti při výběru
vašeho působiště.
Ve vybraných lokalitách vám můžeme ušít některé výhody na míru,
např. ubytování, příspěvek na dojíždění nebo jiné, které by vyhovovaly
vašim potřebám.

Síť zdravotnických
zařízení v 15 městech v ČR

500 tisíc ošetřených
pacientů ročně

Největší poskytovatel
ambulantní péče v ČR

6 tisíc operací ročně

Největší poskytovatel
lékařské péče pro
zaměstnavatele v ČR

2 nemocnice
150 nemocničních lůžek

Chceme vybudovat špičkové ambulantní zdravotnictví.
Jdete do toho s námi?
Zajímají Vás další informace?
Kontaktujte nás: ivana.mrazkova@euc.cz

v naší péči
14

www.euc.cz
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Jak se můžete přihlásit?
Vytvořte 5členný tým a zaregistrujte se
na www.medikroku.cz
15 soutěžních týmů se může těšit
na 10 zajímavých disciplín pod odborným
dohledem.
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Termín zahájení registrace:
1. 11. 2016 od 8.00 hodin
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.

.
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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

Holding jihočeských nemocnic je složen z:
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Nemocnice Písek, a. s.
Nemocnice Český Krumlov, a. s.
Nemocnice Prachatice, a. s.

Nemocnice Dačice, a. s.
Nemocnice Strakonice, a. s.
Nemocnice Jindřichův Hradec, 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
• Nemocnice České Budějovice, a. s. – 1. místo v kategorii Finanční zdraví za rok 2015,
1. místo v kategorii Absolutní vítěz za rok 2015
• Nemocnice Český Krumlov, a. s. – 2. místo v kategorii Finanční zdraví za rok 2015
• Nemocnice Prachatice, a. s. – 1. místo v kategorii Bezpečnost a spokojenost
zaměstnanců nemocnice za rok 2015, 2. místo v kategorii Absolutní vítěz za rok 2015
• Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. – 5. místo v kategorii Absolutní vítěz za rok 2015

Vybrané ukazatele za rok 2015
Celkový počet lékařů
Celkový počet sester
Celkový počet zaměstnanců

1 080
3 324
6 303

Celkový počet lůžek
Celkový počet operací
Celkový obrat (v Kč)

3 424
60 000
7 mld.

Pracovní nabídky a volná místa v jihočeských nemocnicích najdete na:
www.jihnem.cz/2-Kariéra.
V posledních osmi letech investovaly jihočeské nemocnice do svého rozvoje
více než 5,4 miliardy korun.
Investuje se nejen do staveb, modernizace přístrojového vybavení
a lékařských technologiií, ale i do vzdělávání zaměstnanců.
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Společnost Johnson & Johnson je největší zdravotnická společnost
na světě, která se již více než 130 let věnuje péči o zdraví lidí. Nabízí
nejúplnější sortiment výrobků pro zdravotní péči a poskytuje s tím
související komplexní služby. V České republice působí v následujících
oblastech:
1) Consumer Healthcare (Sektor spotřební) – oblasti kosmetiky a osobní hygieny volně dostupné široké veřejnosti v lékárnách či obchodních
řetězcích (např. tyto značky: Johnson’s Baby, Listerine, O.B., Visine, Olynth
nebo Nicorette)

CONSUMER

C AREER OPPORTUNITIES
AS LIMITLESS AS THE LIVES
YOU ’LL TOUCH

2) 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, diabetologická péče, kontaktní čočky, atd. (např. tyto značky: Depuy Synthes,
Ethicon, Biosense Webster, Life Scan a Vision Care)
3) Janssen (Sektor farmaceutický) – výroba originálních léků v oblastech
Onkologie, Hemato-onkologie, Psychiatrie, Diabetologie, Imonologie,
atd. Původně samostatná společnost je součástí Johnson & Johnson již
od roku 1961.
4) JNJ Global Business Services (Mezinárodní business centrum) – v
oblasti financí, nákupu a HR spolupracujeme v rámci naší firmy s celým
regionem Evropa-Střední Východ-Afrika (EMEA)
V prvních třech sektorech jsou v České Republice otevřené pozice
převážně v oblastech obchodu, marketingu nebo zákaznických služeb.
Jedná se typicky o pozice obchodních zástupců nebo regulatory affairs pro jednotlivé oblasti a regiony. Na těchto pozicích vždy vítáme
uchazeče s vzděláním v dané specifické oblasti.
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PH AR M AC EU T I C AL S

M EDI C AL D EVI C ES

It’s more than a job. It’s a calling. To those who are driven to do something remarkable. Rare.
These are the people we want on our team. People that bring talent and compassion to their work.
And these are the ones we empower every day to drive their dynamic careers forward across more
than 275 leading businesses in consumer products, pharmaceuticals and medical technology.
The world’s waiting. Let’s get started.

Johnson & Johnson Services, Inc. is a member of the Johnson & Johnson Family of Companies. © Johnson & Johnson Services, Inc. 2015. Johnson & Johnson companies are equal opportunity employers.
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StudentůM 3. LF praHa
naBÍZÍMe
> Praxe v průběhu studia včetně ubytování a stravy
> Široké spektrum oborů
> Akreditovaná pracoviště s nejmodernějším vybavením a přístroji
> Stipendijní program od 4. ročníku pro studenty LF až 5 000 Kč měsíčně
> Možnost ubytování
> Po ukončení studia nabízíme pracovní uplatnění a možnost zvyšování
či prohlubování kvalifikace
> Karlovarský kraje je ideální pro volnočasové aktivity (sport, kultura či relax)

StudentSké
praxe
V neMOCnICÍCH
karLOVY VarY a CHeB

/ MOdernÍ přÍStup /
/ karlovarská krajská nemocnice /

/ Špičková technika /

Karlovarská krajská nemocnice (KKN) je největším zařízením svého
druhu v Karlovarském kraji. Zahrnuje nemocnice v Karlových Varech
a Chebu, kde poskytuje akutní i následnou, lůžkovou a ambulantní
zdravotní péči v základních, specializovaných a superspecializovaných
oborech.

Karlovarská krajská nemocnice prošla v uplynulých letech zcela zásadní
modernizací. Zřizovatel, kterým je Karlovarský kraj, proinvestoval více než
1,5 miliardy korun do výstavby nových pavilonů, modernizace stávajících
budov i do jejich vybavení.

KKN se svými 1200 zaměstnanci zajišťuje spádově péči především
pro obyvatele a návštěvníky Karlovarského kraje ve vybraných oborech také pro pacienty z přilehlých oblastí Plzeňského a Ústeckého
kraje. Její význam podtrhuje to, že KKN provozuje řadu pracovišť
regionálního i nadregionálního významu, a že až na výjimky disponují
všechna pracoviště KKN akreditací II. případně I. stupně.

> Naše poslání (mise)
Základním posláním společnosti je poskytování akutní i následné, lůžkové
a ambulantní zdravotní péče pro pacienty z řad obyvatelů i návštěvníků

V současnosti prochází KKN rozsáhlou stavební i přístrojovou modernizací za využití dotací Evropské unie i prostředků Karlovarského
kraje. Mezi nejvýznamnější z těchto projektů patřila výstavba moderního pavilonu akutní medicíny s šesti operačními sály, jednotkami
intenzivní péče i urgentním příjmem, nebo centralizace lékařské péče
nemocnice v Karlových Varech. Ve fázi příprav jsou pak další rozsáhlé
investice do obou nemocnic KKN.

Dnes tak nemocnice disponuje špičkovými technologiemi počínaje diagnostickou technikou (MR, CT atd.), přes účelové komplexy typu pavilon akutní medicíny, zahrnující nízkoprahovou
emergency s vlastním diagnostickým zázemím, která navazuje
na anesteziologicko-resuscitační jednotky a moderní operační sály. To vše doplňuje i léčebná technika, jako je jeden z nejmodernějších lineárních urychlovačů v České republice a podobně.

/ Zvyšování kvalifikace /
Karlovarská krajská nemocnice dlouhodobě podporuje zvyšování a prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců. Nemocnice a její pracoviště
se navíc účastní i klinických či lékových studií, podílí se na realizaci oborových kongresů a konferencí, například z oblasti radiologie,
ORL, infekčních nemocí a dalších. Aktivně spolupracujeme s Českou
lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně.

Karlovarského kraje, v základních, specializovaných a superspecializovaných
oborech, v maximálně možném rozsahu, kvalitě a dostupnosti.

www.kkn.cz
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www.kkn.cz / tel.: 734 360 278 / info@kkn.cz
pro zájemce nabízíme nezávazně osobní prohlídku kkn a seznámení se s odděleními, o které by byl zájem.
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Proč se stát zaměstnancem
Krajské nemocnice Liberec?

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.

•

Úzce spolupracujeme s Technickou
univerzitou v Liberci – fakultou zdravotních
studií v Liberci, SZŠ a VOŠ Liberec, SZŠ
Turnov i SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav a další.
Pro usnadnění administrativy při zajištění
praxe máme uzavřeny rámcové smlouvy
s několika dalšími VŠ:

•
•
•
•
•

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
je největším zdravotnickým zařízením
v Libereckém kraji s akreditovanými
pracovištěmi a specializovanými centry.
Součástí Krajské nemocnice Liberec je
i Panochova nemocnice Turnov.

•

NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS!

volnamista@nemlib.cz

www.nemlib.cz
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podpora profesního růstu
a dalšího vzdělávání – bez
jakýchkoli stabilizačních závazků
(bez uzavírání kvalifikačních
dohod)
moderní a příjemné pracovní
prostředí
příspěvek na penzijní
nebo životní pojištění
5 týdnů dovolené
možnost ubytování
zvýhodněné tarify na
telefonování a datové služby
závodní dotované stravování

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.
Studentům zajišťujeme ubytování a stravu.

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

+420 485 313 466

www.nemlib.cz
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Masarykova neMocnice v Ústí nad LabeM

NEMOCNICE ÚSTECKÉHO KRAJE

největší poskytovatel zdravotní péče na severu Čech
DĚČÍN
TEPLICE

ÚSTÍ NAD LABEM

MOST
CHOMUTOV

◊ KZ má více než 6 700 zaměstnanců, z toho 2800 všeobecných sester
a 900 lékařů všech odborností
◊ KZ hospodaří s bezmála 6 mld. Kč
◊ KZ tvoří jednu páteřní osu zdravotnických zařízení poskytujících
komplexní, kvalitní a dostupnou zdravotní péči základním posláním
je poskytování kvalitní a dostupné zdravotní péče

Nastartujte svou kariéru v Našich NemocNicích

◊ nemocnice je ve všech oborech akreditována MZ ČR, v celé řadě oborů vlastní
nejvyšší stupeň akreditace včetně všech laboratoří
◊ 41 oddělení, 8 klinik, statut traumatologického centra pro děti a dospělé, komplexního onkologického centra, onkogynekologického centra, komplexního cerebrovaskulárního centra, perinatologického centra, kardiologického centra, makulárního
centra, hematoonkologického centra pro děti i dospělé, centra robotické chirurgie
◊ biologická léčba – gastroenterologie, revmatologie, infekce, neonatologie, hematologie, oční, kožní, onkologie
◊ moderní nemocniční areál, největší zdravotnické zařízení na severu Čech

podporováni mohou být studenti vysokoškolského prezenčního studia v lékařských i jiných oborech
stipendium ve výši 70 000 Kč za akademický rok je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem
Krajská zdravotní, a. s. má akreditaci prakticky na všechny lékařské obory a proto může zajistit lékařům absolventům kvalitní postgraduální vzdělávání

Stipendijní program Ústeckého kraje „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckého kraji“
◊ Stipendijní program Ústeckého kraje je určen pro absolventy minimálně 1. ročníku prezenčního šestiletého
programu VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ a pětiletého magisterského programu ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ, pro absolventy
minimálně 1. ročníku prezenčního pětiletého magisterského programu FARMACEUT. Stipendijní program nabízí
získání stipendia ve výši 50 000 Kč za akademický rok.

SPOJENÍM STIPENDIÍ mohou studenti pobírat celkem 12 000 Kč měsíčně po dobu akademického roku.

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

neurochirurgická
kardiologická
gynekologicko-porodnická
oční
dětská
úrazové chirurgie
urologie a robotické chirurgie
anesteziologie, perioperační
a intenzivní medicíny

NemocNice DěčíN
◊

centrum excelence
◊ výukové centrum laparoskopické gynekologicko-porodnické chirurgie
◊ statut iktového centra
lůžková péče je poskytována na 9 lůžkových odděleních ve dvou blocích (chirurgické oddělení, interní
oddělení s hemodialyzačním střediskem, gynekologicko-porodnické oddělení, anesteziologicko-resuscitační
oddělení, neurologické oddělení, dětské oddělení, oční oddělení, rehabilitační oddělení, ORL oddělení)
na lůžkovou péči je navázán provoz řady specializovaných ambulantních provozů a komplementu, tyto
činnosti jsou doplněny společnými vyšetřovacími složkami – radiodiagnostickým oddělením, laboratořemi a transfuzní službou, patologickým oddělením, hemodialyzačním střediskem a dalšími odbornými
ordinacemi a poradnami
součástí nemocnice je nemocniční lékárna

◊
◊

Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.
◊
◊
◊

kLiniky

◊

NemocNice Teplice

◊

◊
◊

◊

centrum excelence
◊ MS centrum pro léčbu roztroušené sklerózy
◊ gastroenterologické
◊ ambulance pro léčbu chronických ran
◊ dětský rehabilitační stacionář
◊ statut iktového centra
typická okresní nemocnice s přirozeným spádem
zdravotní péče je poskytována na 20 odděleních - ARO, chirurgie, ortopedie,

◊

◊

interna I. a II., neurologie, dětské, oční, kožní, gynekologicko-porodnické, rehabilitační, urologické, následné péče,
radiodiagnostické, laboratorní komplement, onkologie,
dětský rehabilitační stacionář, léčebné výživy, ORL ambulance, hematologická poradna
na lůžkovou péči je navázán provoz řady specializovaných
ambulantních provozů s dalšími odbornými ordinacemi a
poradnami
součástí nemocnice je nemocniční lékárna

◊

trální příjem, dětské, endoskopie, gynekologicko–porodnické (gynekologie), chirurgie, interna, kožní, neurologie, oční,
onkologie, ORL, ortopedie, patologie, plicní, psychiatrie,
RDG, rehabilitace, transfúzní, urologie, centrální laboratoře,
operační sály, sterilizace, oddělení následné péče
součástí nemocnice je nemocniční lékárna

◊

NemocNice most

◊
◊

centrum excelence
◊
perinatologické
◊
endoskopické
◊
psychiatrické
nemocnice plní roli nediferencované okresní nemocnice
s nadregionálním přesahem (dětské oddělní, gynekologie,
ortopedie, interní obory, toxikologie)
zdravotní péče je poskytována na 24 odděleních - ARO, cen-

NemocNice chomutov
◊

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
http://www.kzcr.eu
KontaKty

Pro dotazy o zaměstnání v KZ, a.s.: Bc. Martina Placatová, vedoucí personálního a mzdového oddělení,
tel.: 477 117 952, email: Martina.Placatova@kzcr.eu,
Pro dotazy ke Stipendijnímu programu Nadačního fondu KZ, a.s.: Helena Klatovská, referent analytického
oddělení personalistiky a mezd, tel.: 477 114 121, email: Helena.Klatovska@kzcr.eu

Pro potřeby KZ, a.s. zpracoval multimediální tým Vzdělávacího institutu KZ, a. s., říjen 2016,
pod značkou KZ07_IM0004
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◊

centrum excelence
◊ neurologické oddělení
◊ onkologické oddělení
◊ oddělení nukleární medicíny
◊ radiodiagnostické oddělení
◊ gynekologicko-porodnické oddělení
◊ mamografické
◊ iktové centrum
klíčové zdravotnické zařízení v jihozápadním segmentu Ústeckého kraje v rámci KZ, zaměření na interní obory (kardiologie, neurologie, onkologie), onkochirurgii, jednodenní
péči v chirurgii a péči o matku a dítě a na zobrazovací metody (CT, MRI, SPECT/CT) s odpovídajícím komplementem

◊

◊
◊

zdravotní péče je poskytována na 23 odděleních - ARO,
dětské, gynekologicko –porodnické, chirurgické oddělení,
interní oddělení, následné péče, neurologické, ortopedické, onkologické, rehabilitační, v ambulantním režimu oční,
kožní, ambulance pohotovostní péče, klinická psychologie,
ORL, urologie, plicní
na lůžkovou péči je navázán provoz řady specializovaných
ambulantních provozů s dalšími odbornými ordinacemi a
poradnami
součástí nemocnice je nemocniční lékárna

Podpora profesního vzdělávání, vědy a výzkumu
◊ Komplexní poradenskou a administrativní činnost zajišťuje Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. s pracovišti ve všech
nemocnicích KZ
◊ Vlastní vědecko-výzkumná struktura je podpořena interní grantovou agenturou
◊ Kvalitní zázemí pro specializační vzdělávání představuje 114 akreditovaných oddělení KZ, a. s.,
vysoce odborný fond a informační databáze Střediska lékařské knihovny KZ a další profesionální
VZDĚLÁVACÍ INSTITUT
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.
podpora v edukačním procesu
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Hledáme právě Vás
INFORMACE PRO LÉKAŘE
V ODBORNOSTI VPL A PLDD

3
8

6

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

5

3

2

3

1

4
5

1

2

6
7

Na trhu působíme od roku 2008.
Tým našich zkušených lékařů poskytuje primární lékařskou péči
i specializovaná lékařská vyšetření ve 153 ordinacích po celé České republice.

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
Pomoc se získáním specializované
způsobilosti v oborech VPL, PLDD
Strategické otázky jsou konzultovány s lékaři

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…

BENEFITY:
5 dní na účast na vzdělávacích akcích
3 dny na zotavenou
4 týdny dovolené + 5. týden
Příspěvek na ubytování
Možnost kompenzace nákladů na dojíždění
Podpora dalšího vzdělávání
Úhrada nákladů na specializační vzdělávání
za podmínky sjednání závazku setrvání
u společnosti po složení atestace
Partnerská karta do lékáren Dr. Max
Zvýhodněná nabídka očkování
i pro rodinné příslušníky
Zvýhodněné lázeňské pobyty

4

NABÍZÍME

✔ Přímý vliv na chod a výkonnost ambulance

1

✔ Motivující mzdové ohodnocení

2

MediClinic a.s.,
Palackého třída 924/105, 612 00 Brno
tel.: +420 549 121 548
e-mail: personalni@mediclinic.cz

3

✔ 5 dnů placeného volna na celoživotní
vzdělávání

4

✔ Spolupráce na plný nebo částečný úvazek

6

✔ Příspěvek na přistěhování

5
7
8

✔ Služební vůz u vybraných lokalit
✔ Zaměstnanecké benefity

1
2

KONTAKT
MÁTE ZÁJEM O DALŠÍ INFORMACE?
KONTAKTUJTE NÁS.

AKTUÁLNĚ HLEDÁME

Petra Adamíčková
personalni@mediclinic.cz
Palackého třída 924/105
612 00 Brno
tel.: +420 549 121 548
gsm: +420 733 679 578

3
4
5
6

PLDD Pelhřimov
PLDD Meziměstí
PLDD Praha
PLDD České Budějovice
PLDD Loděnice
PLDD Zlín
PLDD Brno
PLDD Studenec v Podkrkonoší
- náborový příspěvek 80 000 Kč
PLD Moravská Třebová
PLD Šumperk
PLD Praha
PLD Tábor
PLD Písek
PLD Chomutov

V případě zájmu o jinou lokalitu,
informace na vyžádání.

www.mediclinic.cz
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Městská nemocnice vLitoměřicích
Žitenická2084,41201Litoměřice
Tel.:416723111




Městská nemocnice vLitoměřicích
Žitenická2084,41201Litoměřice
Tel.:416723111




POSKYTUJEMEZDRAVOTNÍSLUŽBYVTĚCHTOOBORECH







•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



UDĚLEJTESIONÁSOBRÁZEK


Jsmenovámodernínemocnicepavilónovéhotypu.
Ležímepouze60kmodPrahy.
Našespádováoblastzahrnujecca120tisícobyvatel.
Máme 560 lůžek, na kterých ročně hospitalizujeme více než 22 tisíc
pacientů.
Vnašich odborných ambulancích ročně ošetříme téměř čtvrt miliónu
pacientů.
Odroku2006hospodařímeskladnýmhospodářskýmvýsledkem.
CHCETE SE O NÁS DOZVĚDĚT VÍC? NAVŠTIVTE NÁŠ WEB
AFACEBOOK!

•
•
•
•
•
•
•


NEZAHÁLÍME,CHCEMEBÝTVŽDYOKROKNAPŘED


Kpráci využíváme moderní přístrojové vybavení, které průběžně
obnovujeme.
Neustále pracujeme na vylepšování prostředí naší nemocnice jak pro
pacienty, tak i pro zaměstnance, a to nejen svyužitím vlastních, ale
idotačníchfinančníchprostředků.
Odroku2012jsmedržitelistatutuiktovéhocentra.
Nedávno jsme díky úspěšnému čerpání dotací zrekonstruovali např.
operační sály, vybavili iktovou jednotku špičkovými přístroji nebo
zrekonstruovalinašegynekologickoporodnickéoddělení.

•
•

•
•
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www.nemocnicelt.cz
www.facebook.com/nemocnicelt



AROaintenzivnípéče
Gynekologieaporodnictví
Chirurgieatraumatologie
Interna
LDN
Neurologie
ORL
Ortopedie
Pediatrie
Radiologieazobrazovacímetody
Rehabilitace
Urologie

Vevšechoborechjsmeakreditovániprospecializačnívzdělávání.
Máme i vlastní oddělení klinických laboratoří, centrální operační sály, dopravní
zdravotní službu, centrální sterilizaci, klinickou psychologii, klinickou logopedii,
zdravotněsociálnípracovníkynebodomácízdravotnípéči.


MÁMEPROVÁSINĚCONAVÍC


Možnost ubytování na ubytovně zdravotnického personálu vedle
nemocnice.
Pěttýdnůdovolené.
Výhodnétarifynatelefonováníadatovéslužby.
Zvýhodněnézávodnístravování.
Volnývstupdobazénučitělocvičny,výhodnécenyzájezdůnebovstupůna
kulturníakce.
Prostudenty5.a6.ročníkůlékařskýchfakultnabízímemotivačnípříspěvek
aždovýše10tisíckorunměsíčně.

•
•
•
•
•
•



CHCETEBÝTSOUČÁSTÍNAŠEHOTÝMU?KONTAKTUJTENÁS!


Pro lékařské zdravotnické obory kontaktujte MUDr. Lukáše Fuhrmanna,
tel.416723762,l.fuhrmann@nemocnicelt.cz.
Pro nelékařské zdravotnické obory kontaktujte Mgr. Lenku Kalábovou,
Ph.D.,tel.416723703,l.kalabova@nemocnicelt.cz.

•
•




www.nemocnicelt.cz
www.facebook.com/nemocnicelt
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CO MŮŽEME
NABÍDNOUT

KAM?

DO HOŘOVIC ?
Hořovice jsou malým městem mezi Prahou a Plzní (vzdálenost od dálnice D5 cca 5 kilometrů).
Nemocnice Hořovice je privátním zdravotnickým
zařízením, disponuje téměř 250 lůžky na základních odděleních, nabízí širokou škálu navazujících ambulancí a komplementárních oddělení.
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• Příspěvek ve výši 3% ze mzdy
na penzijní připojištění
• Zvýhodněnou celoroční
rekreaci
• Smluvní mzdy
• 5 týdnů řádné dovolené
• Svozovou dopravu
pro zaměstnance
• Podporu vzdělávání a rozvoje
zaměstnanců včetně
organizování vlastních,
akreditovaných vzdělávacích
akcí, seminářů a konferencí)
• Širokou škálu mimopracovních
ak�vit (sportovní turnaje,
kulturní akce, soutěže,
cyklovýlety…)

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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Historie
a dobré jméno
Řízení kvality péče
a bezpečnost
pacienta
Ochota,
zodpovědnost

Odborný růst
a kvaliﬁkovanost
zaměstnanců

PŘEHLED
POSKYTOVANÉ PÉČE
Lůžková oddělení
• Anesteziologicko-resuscitační
• Chirurgické • Neurologické •
Gynekologické • Porodnické •
Novorozenecké • OCHRIP (oddělení chronické resuscitační
a intenzivní péče o dě�) • Ortopedické • Dětské
Komplementární oddělení
• Sterilizace • Klinické laboratoře • Transfuzní stanice •
Centrální operační sály • Radiodiagnos�cké oddělení
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Vysoká úroveň
vybavení

Co také máme?
• Největší transfuzní stanici
ve Středočeském kraji
• Statut
perinatologického centra
• Centrum léčby
nespecických střevních
onemocnění při
chirurgickém oddělení
• Největší porodnici
ve Středočeském kraji
(1599 narozených dě�
v roce 2015)

Efektivní
řízení

Individuální
přístup
Centrum
moderních postupů

Personální oddělení
+420 311 559 024
personalni@nemocnice-horovice.cz
Nemocnice Hořovice
K Nemocnici 1106/14
268 31 Hořovice

www.nemocnice-horovice.cz
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HLEDÁME KOLEGY

DO VŠECH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ

Nemocnice Pardubického kraje
byla správná volba
NAŠE NEMOCNICE
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
vznikla v r. 2014 sloučením pěti nemocnic akutní lůžkové péče, jejichž vlastníkem je Pardubický kraj. Společnost
tvoří pět pracovišť: Pardubická, Chrudimská, Orlickoústecká, Litomyšlská
a Svitavská nemocnice. S ročním
obratem více než 3,5 miliardy korun a
se zhruba 4500 zaměstnanci se řadí
mezi desítku největších nemocnic
v zemi.
www.nempk.cz
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NABÍZÍME
STIPENDIA pro studenty
STUDIJNÍ VOLNO pro zaměstnance
SICK DAYS při krátkodobé nemoci
ÚVAZEK pro absolventy 1,0

MUDr. Pavla Bělohradská, čerstvá absolventka 3. lékařské fakulty UK, nastoupila 1. září 2016 na Interní oddělení Nemocnice Pardubického kraje. Zeptali
jsme se na její první dojmy.
Proč jste si vybrala právě Pardubickou
nemocnici?
Již na praxi se mi zde líbil přístup kolegů, celý
kolektiv na mě udělal obrovský dojem. Když
pak nemocnice projevila zájem, bylo rozhodnuto, přičemž i mzdové ohodnocení mě
pozitivně překvapilo. Mojí prioritou bylo také
pracovat v nemocnici, která nebude malá,
ale ani obrovská.

Naplnila se Vaše očekávání, se kterými
jste přicházela?
Určitě. Byla to správná volba, očekávání se
naplnila. Nemocnice Pardubického kraje
ráda doporučím, společnost v posledních
letech hodně investovala do vybavení, jsou
zde fajn kolegové a kolegyně. Pracuje se mi
tady zkrátka dobře.

www.nempk.cz
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Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Motto: „Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.“
Nemocnice v Benešově byla slavnostně otevřena roku 1898 za doby
Rakousko-Uherské. Své jméno nese po korunním princi Rudolfovi a jeho
manželce belgické princezně Stefanii.
Disponuje řadou ambulantních pracovišť a 9 lůžkovými odděleními s celkovou
kapacitou 444 lůžek. Ve své nabídce má i specializované medicínské programy jako je péče o válečné veterány, spánková laboratoř, estetická medicína,
sportovní medicína, kýlní centrum a další. Součástí nemocnice je také Nemocniční lékárna a laboratorní komplement.
Velmi vyhledávanou je pro své rodinné prostředí porodnice, která v roce
2006 získala jako první v kraji titul Baby Friendly Hospital. Vyhlášené je také
ortopedické oddělení a jeho lékaři, kteří pracují vesměs jako týmoví
lékaři v různých sportovních odvětvích.
Nemocnice zabezpečuje svými službami území vymezené Vltavou a Sázavou od hranic Východočeského a Jihočeského kraje až ku Praze. Přirozená
i faktická spádovost nemocnice je přes 100 000 obyvatel.
Akreditací prošly také všechny laboratoře nemocnice, které jsou uvedeny v
Registru klinických laboratoří NASKL a všechny získaly osvědčení o splnění
podmínek Auditu II NASKL.

Cílem nemocnice je poskytování komplexní a kvalitní zdravotní péče na
vysoké odborné úrovni a spokojenost pacientů i zaměstnanců. Že se jí daří
těchto cílů dosahovat, dokazuje řada získaných ocenění:
• Nejlepší nemocnice kraje 2015 (očima pacientů)
• 3. místo v ČR Nejlepší nemocnice očima zaměstnanců 2014
• 1. místo v soutěži Bezpečná nemocnice 2014
• Certifikát AAA „Excelentní“ Czech Stability Award 2015
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Nemocnice Rudolfa a Stefanie poskytuje řadu pracovních
příležitostí lékařům i zdravotním sestrám.
Každý rok naše nemocnice nabízí řadu pracovních uplatnění čerstvým
absolventům lékařských fakult i lékařům se specializací. Absolventi mají
nejčastěji zájem o obor ortopedie, gynekologie, ORL, chirurgie a vnitřní
lékařství. Uplatnění u nás ale naleznou i v dalších oborech.
Neustále se snažíme rozšiřovat náš ošetřovatelský
tým, a proto stále hledáme všeobecné sestry a
zdravotnické asistenty.
Co nabízíme svým zaměstnanCům:
• Práci v akreditovaném zdravotnickém zařízení
• Moderně vybavená pracoviště
• Dostatek pomocného personálu
• Rodinné prostředí a příjemný kolektiv
• Adekvátní finanční ohodnocení s možností
růstu na základě získané praxe
• Podporu vzdělávání a osobního rozvoje
• Firemní benefity - stravování, příspěvek na
penzijní připojištění, firemní jesle, týden
dovolené navíc, 2 dny zdravotního volna (Sick Days), péče o tělo a další
všeobecným sestrám a zdravotnickým asistentům
navíc nabízíme:
• Náborový příspěvek
• Příspěvek na bydlení po dobu 2 let při plném
pracovním úvazku s možností zajištění
ubytování v místě pracoviště
absolventům zdravotnických škol oboru
zdravotnický asistent dále nabízíme:
• Pracovní poměr na dobu neurčitou
• Úhradu školného na VŠ nebo VOŠ při studiu
kombinované formy studia
• Podporu ve zvyšování kvalifikace dle ZP, včetně
uzavření kvalifikační dohody na 5 let a získání
jistoty absolventa v trvání pracovního poměru
• Studijní stipendium při stanoveném prospěchu na státní VŠ
Kontakt: Personální oddělení, pam@hospital-bn.cz, tel.: 317 756 554
www.hospital-bn.cz
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Masarykova nemocnice
PRIVAMED v Rakovníku

MASARYkoVA nEMocnIcE PRIVAMED V RAkoVnÍkU
přijme do svého týmu lékaře nebo lékařky následujících profesí:
» InTERnISTA s atestací

Masarykova nemocnice v Rakovníku patří do sítě zdravotnických zařízení skupiny PRIVAMED již devět let. Tato
nemocnice, ležící na okraji města v krásném a klidném prostředí obklopená zelení, má za sebou bohatou a velmi zajímavou historii.
Původní okresní nemocnice v Rakovníku byla založena již v roce 1879. Kvůli její nízké kapacitě a nevyhovujícímu stavu bylo rozhodnuto vybudovat novou, moderní nemocnici vyhovující moderním nárokům. Vznik nové
nemocnice iniciovala Okresní správní komise v Rakovníku, která se rovněž usnesla, že stavba nového rakovnického špitálu by se měla realizovat u příležitosti 70. narozenin prezidenta T. G. Masaryka. V roce 1920 tak začíná
stavba moderní okresní nemocnice, která měla kapacitu 215 lůžek a například během roku 1929 ošetřila až
2 747 pacientů. Součástí nového špitálu byl interní, infekční, desinfekční pavilon, pitevní komora a hospodářská
budova. Náklady na její stavbu dosáhly 9 milionů korun. Na svou dobu se jednalo o skutečně moderní zařízení.
Další kapitola historie rakovnické nemocnice se píše v sedmdesátých letech 20. století, kdy zařízení naráží na
omezenou kapacitu, a proto je v roce 1971 rozhodnuto o přístavbě výškové budovy. Objekt byl slavnostně uveden do provozu u příležitosti 50. výročí vzniku nemocnice a své zázemí v něm našla gynekologie, porodnice,
chirurgie, ARO, operační sály a ambulance. Až do konce 20. století se nemocnice neustále a průběžně modernizuje. V roce 2007 na základě výběrového řízení vstoupila Masarykova nemocnice pod křídla PRIVAMEDu.
Rakovnická nemocnice pod vedením společnosti PRIVAMED nastoupila cestu výrazné modernizace. Za devět
let investovala tato společnost např. do nového CT, monitorovací techniky pro oddělení ARO, kompletní rekonstrukce a modernizace gynekologicko-porodnického oddělení, interního a rehabilitačního oddělení apod. Nyní
již připravuje plán dvouleté revitalizace a modernizace celého objektu, jejíž součástí bude zvýšení komfortu
pro pacienty i zaměstnance a centralizace služeb do nově vzniklé nemocniční polikliniky apod.
Spádová oblast nemocnice je zhruba 60 000 obyvatel a tento počet se v době letních dovolených navyšuje díky
rekreantům až o 50 000. Nemocnice disponuje 8 lůžkovými odděleními s 302 lůžky a poskytuje ošetření pacientům ve 23 ambulancích. Masarykova Nemocnice PRIVAMED provozuje také ambulance v městské poliklinice
Nové Strašecí a dále ordinace praktických lékařů v Křivoklátě, Rakovníku, Mutějovicích, Hředlích a Kounově.
Skupina PRIVAMED je síť nestátních zdravotnických, kterou založili a stále ji vlastní dva lékaři. Oba zakladatelé
si vyzkoušeli práci v nemocničním prostředí v různých pozicích od řadového lékaře až po vedoucí funkce. Skupina PRIVAMED dlouhodobě prosperuje, peníze investuje do rozvoje a klade důraz na firemní kulturu a spokojenost zaměstnanců.

Rakovnická nemocnice

»
»
»
»
»

302 lůžek
5 lůžkových oddělení akutní péče
3 lůžková oddělení následné péče
55 lékařů
299 nelékařského zdravotnického personálu

Průměrně je zde ročně:

» hospitalizováno 8 000 pacientů
» provedeno 2 409 operací
» ambulantně ošetřeno 117 000 pacientů

www.nEMoRAko.cz
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» InTERnISTA - diabetolog
(i na zkrácený úvazek)
» InTERnISTA - absolvent
» InTERnISTA - absolvent
se zájmem o nefrologii (akredit. pracoviště)
» AnESTEzIoLoG s atestací
» AnESTEzIoLoG (akreditované pracoviště)

nabízíme:
» nadstandardní smluvní platové podmínky
» byt nebo ubytování
» 5 týdnů dovolené
» příspěvek na stravu a dovolenou
» příspěvek na penzijní a životní pojištění
» náborový příspěvek pro lékaře
(pro absolventy 150.000,- Kč, pro atestované 300.000,- Kč)

Bližší informace podají primáři příslušných odd.:
INT - MUDr. Martin Florian (tel. 313 525 355, e-mail: florian@nemorako.cz)
ARO - MUDr. Pavel Kozlík (tel. 313 525 420, e-mail: kozlik@nemorako.cz)

» GYnEkoLoG s atestací
» RADIoLoG a atestací

Požadujeme:

nabízíme:
» nadstandardní mzdové ohodnocení
» byt nebo ubytování v areálu nemocnice
» 5 týdnů dovolené

» lékařské vzdělání, specializaci v příslušném oboru

» příspěvek na stravu

» zodpovědný přístup a samostatnost při řešení úkolů

» příspěvek na penzijní fond a životní pojištění

» morální a občanskou bezúhonnost

» příspěvek na dovolenou

Bližší informace podají primáři příslušných odd.:
GYN - MUDr. Radek Poláček (tel. 313 525 464, e-mail: polacek@nemorako.cz)
RDG - MUDr. Viktor Fuchs (tel. 313 525 391, e-mail: fuchs@nemorako.cz)

Přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte buď elektronicky nebo poštou:

Masarykova Nemocnice PRIVAMED s. r. o.
Dukelských hrdinů 200/II
269 29 Rakovník

Kontakty:
personální odd.: tel.: 313 525 296,
e-mail: pangracova@nemorako.cz
sekretariát ředitele: tel.: 313 525 270,
e-mail: sekretariat@nemorako.cz
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PRACOVNÍ POMĚR
NA DOBU NEURČITOU
KAŽDÉMU LÉKAŘI NABÍZÍME:
▪ Pracovní poměr na dobu neurčitou ihned
▪ Nástupní mzdu od 26 000 Kč
▪ Stabilizační odměnu pro absolventa
25 000 Kč
▪ 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
minimálně ve výši 14 000 Kč za rok
▪ Individuální dohody o pracovní době

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: primář MUDr. MIROSLAV ŠVÁBL, svabl.miroslav@nemocnicenachod.cz
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: primář MUDr. MARCEL MARŠÍK, marsik.marcel@nemocnicerk.cz
TRUTNOV: MUDr. ALENA KOPECKÁ, kopecka.alena@nemtru.cz

OPRAVDOVÁ MEDICÍNA
OD PRVNÍHO DNE

NAŠE AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ PRO SPECIALIZAČNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ:
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM: Chirurgie
JIČÍN: ARO, Dětské lékařství, Endokrinologie a diabetologie, Geriatrie, Gynekologie a porodnictví, Chirurgie,
Klinická biochemie, Lékařská mikrobiologie, Nefrologie, Neurologie, Nukleární medicína, Otorinolaryngologie,
Psychiatrie, Radiologické a zobrazovací techniky, Rehabilitační a fyzikální medicína, Traumatologie, Vnitřní lékařství
NÁCHOD: ARO, Dětské lékařství, Gastroenterologie, Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, Klinická biochemie,
Lékařská mikrobiologie, Nefrologie, Neurologie, Ortopedie, Patologie, Psychiatrie, Radiologické a zobrazovací
techniky, 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, Oftalmologie, Ortopedie, Radiologické a zobrazovací techniky, Radiační
onkologie, Rehabilitační a fyzikální medicína, Traumatologie, Vnitřní lékařství

www.zhkhk.cz
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www.zhkhk.cz
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Organizace veletrhu:
Trimed - spolek studentů 3.lékařské fakulty
3.Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Martina Nemčoková - Hlavní organizátor
Tomáš Sychra		
- komunikace s přednášejícími
Viktor Klančík		
- komunikace s vystavovateli
David Megvinet
Jan Šmída
Jan Šafařík

© TRIMED 2016
© Jan Šmída 2016
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