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Vážené studentky, vážení studenti,

-

-

Úvodní slovo:

letos se na naší fakultě koná již 6. ročník veletrhu TRIMED JOB. I 
toto 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 nepo-
stradatelná 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 2019,

-

-

Úvodní slovo:

TRIMED JOB přináší naším studentkám a studentům již pošesté 
příležitost seznámit se s možnostmi pracovních nabídek ve zdravotnictví i 
s aktualitami v oblasti specializačního vzdělávání. Je obdivuhodné vidět, 
jak se z původně skromné studentské aktivity stala profesionálně organi-
zovaná konference s bohatým programem a zastoupením řady význam-
ných zdravotnických zařízení.

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. Po loňské úspěš-
né premiéře pokračuje i část věnovaná uplatnění absolventů anglického 
kurikula – další důkaz o vysoké míře integrace mezi studenty různých 
studijních programů fakulty.

Nelze nezmínit jména těch, kdo stáli u počátků TRIMED JOBU – 
MUDr. Jakuba Polácha, MUDr. Martiny Nemčokové a Tomáše Sychry – patří 
jim velký dík.  Děkuji všem, kdo se na organizace akce podílejí, zejména 
Marii Staré, Dominiku Korenému, Valerii Sobkové, Vasilu Kostinovi, Nikol 
Mravcové, Emě Janáčové, Danielu Kounkovi a Tamaře Maňákové.
 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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-

-

Úvodní slovo:

Vážené spolužačky, vážení spolužáci, milí kamarádi,

dovolte mi, abych Vás přivítala na již 6. ročníku Veletrhu práce 3. 
lékařské fakulty UK – TRIMED JOB 2019. „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 tímto výrokem 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 odborníků z 
různých odvětví a nebojte se je použít přímo u stánků 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. V 
dnešním světě jsou nám však otevřené i hranice, a pokud Vás to táhne do 
světa, budete mít možnost zjistit více i o možnostech v zahraničí.

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? Je 
to jen na Vás!

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 2019 ta největší odměna.

Děkujeme za Vaši účast!
Za tým organizátorů TRIMED JOB 2019,
Marie Stará
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Program

Syllabova posluchárna
10:00 - 10:15  Slavnostní zahájení

MUDr. David Marx, Ph.D.

  10:15 - 11:20 A co dál, doktoři?
MUDr. David Marx, Ph.D.

Kateřina Toušková 
11:20 - 11:50  Curriculum vitae

MUDr. Pavel Hermann

11:50 - 12:50   Právní otázky na začátku lékařské
kariéry očima Mladých lékařů  

12:50 - 13:20  Hlavní přestávka - občerstvení

MUDr. Danka Mošnová
13:20 - 14:20  Medicína a mateřství

MUDr. Zuzana Špačková

14:20 - 15:00  Mladý lékař v ohrožení aneb jak
si udržet duševní zdraví s titulem
na krku

15:00 - 16:00  Věda a postgraduální vzdělávání
MUDr. Jan Gojda, Ph.D.,
Doc. MUDr. Jan Novák Ph.D.,
doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.

16:00 - 17:00  MJV - Minulost, současnost
a budoucnost imunologie

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA

17:00 - 17:30  Slavnostní ukončení
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prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA
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Program

Burianova posluchárna

Místnost 221 - Workshopy

10:15 - 11:00  Urgentní medicína
         Mgr. Jana Kaššová

MUDr. Marek Dvořák

MUDr. Monika Hilšerová
11:00 - 11:35  Promocí to nekončí

11:40 - 12:15  Léčba leukémií ve třetím tisíciletí
         MUDr. Jan Vydra

13:50 - 14:20  Working in Czech Republic 
MUDr. Jürgen Shtëmbari 

14:20 - 14:50  Working in Britain
         MUDr. Eva Bourama 

13:20 - 13:50   Working in Norway
         MUDr. Kathrine Østebø

14:50 - 15:20   Working in Ireland 
MUDr. Avriel McDonnell 

15:20 - 15:40 Studentské stáže v Americe 
Jan Zeman 

11:30 Workshop - tvorba CV
Ing. Ivana Šteglová

13:30 Povídání o zahraničních stážích se studenty

Vestibul fakulty - kapka
11:30 Workshop laparoskopického šití na přístrojích B. Braun

Jakub Slezák

MUDr. David Halata 
12:15 - 12:50  Jaké je býti vesnickým lékařem

12:50 - 13:20  Hlavní přestávka - občerstvení
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VAMED MEDITERRA A.S. 
STABILNÍ ZAMĚSTNAVATEL V ČESKÉ REPUBLICE

Přijďte se k nám podívat:
hr.vamed@mediterra.cz

www.vamed-mediterra.czVAMED Mediterra

• Týmy nejlepších odborníků, kteří Vám rádi předají své zkušenosti 
   a budou se věnovat Vašemu rozvoji
• Specializační vzdělávání v rámci akreditovaných pracovišť
• Studijní praxe a mezinárodní stáže
• Štědrý náborový příspěvek
• Síť menších zařízení rodinného typu i velká multioborová nemocnice
• Možnost zajištění ubytování, dotované stravování a bohatý systém benefi tů

www.vamed-mediterra.czVAMED Mediterra

VAMED MEDITERRA
Zdraví. Péče. Vitalita.

• Mezinárodní zázemí naší společnosti vytváří rakouská skupina VAMED působící v 80 zemích světa, provozující 
    více než 800 zařízení včetně špičkových lázní. 

• V evropském kontextu je skupina VAMED předním hráčem v oblasti kompletního managementu zdravotnických
    a lázeňských zařízení a patří mezi top 4 soukromých poskytovatelů rehabilitační péče.

• V České republice je společnost VAMED MEDITERRA a.s. vlastníkem devíti zdravotnických zařízení s více než 
    2 500 zaměstnanci.

• Zaměřujeme se na poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče v celém rozsahu moderní medicíny. 

• Patříme mezi největší soukromé poskytovatele následné intenzivní péče a zásadní úlohu sehráváme i v oblasti 
    robotické chirurgie, ortopedie a rehabilitace.

• Zakládáme si na osobním přístupu k pacientovi a zajišťujeme jeho komplexní životní cyklus – od porodnice, přes 
    prevenci a ambulantní péči, až po tu následnou.

• Naše zdravotnická zařízení získala v posledních letech řadu prestižních ocenění, jako jsou Nejlepší nemocnice 
    kraje očima pacientů či ocenění za finanční stabilitu ČEKIA Stability Award.

• Záleží nám na budoucnosti českého zdravotnictví – provozujeme Soukromou střední zdravotnickou školu v Mělníku 
    a připravujeme další projekty.

PRŮVODCE ZDRAVOTNICKOU PÉČÍ OD NAROZENÍ PO STÁŘÍ
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KAŽDÉMU LÉKAŘI 
NABÍZÍME:

• Pracovní poměr na plný úvazek na dobu neurčitou

• Nástupní mzdu od 33 540 Kč

• Stabilizační odměnu

• Konkrétní a smysluplnou medicínu

• Práci ve stabilních a v místním regionu pevně zakotvených 
společnostech

• Flexibilní průběh specializační přípravy a uhrazení nákladů 
 s ní spojených

• Atraktivní benefity včetně příspěvků na vybrané volnočasové aktivity

• Individuální dohody o pracovní době

• Bezpečné prostředí pro vyjádření svých názorů a potřeb

• Neustále modernizované pracovní prostředí 

• Možnost získání stipendia ve výši až 150 000 Kč 
 od Královéhradeckého kraje

OBRAŤTE SE NA NÁMĚSTKA LÉČEBNÉ PÉČE:

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM: MUDr. Patrik Vít, vit@mndk.cz

JIČÍN: MUDr. Jiří Nový, jiri.novy@nemjc.cz

NÁCHOD: MUDr. Ladislav Tichý, tichy.ladislav@nemocnicenachod.cz

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: MUDr.Marcel Maršík, marsik.marcel@nemocnicerk.cz

TRUTNOV: MUDr.Alena Kopecká, kopecka.alena@nemtru.cz
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Kontakt: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace,
www.nempe.cz, personální oddělení, Mgr. Vladislava Nováčková,
vnovackova@nempe.cz, Hana Koubková, hkoubkova@nempe.cz, 
tel. 565 355 121, 565 355 122   

Těšíme se na Vás!

Jsme moderně vybaveným zdravotnickým 
zařízením Kraje Vysočina. Podílíme se na zajištění
dostupnosti ambulantní i lůžkové léčebné péče 
v kraji. Máme zaveden systém kontroly kvality 
péče a splňujeme všechny národní akreditační 
standardy. Máme k dispozici 340 lůžek na 10 
odděleních a 55 specializovaných ambulancí.odděleních a 55 specializovaných ambulancí.

Co je pro nás důležité? Spokojený zaměstnanec, 
příjemné pracovní prostředí a skvělý kolektiv.

• stipendium při studiu nebo náborový příspěvek při nástupu
 do zaměstnání
• možnost přidělení městského bytu v Pelhřimově
• podporu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců včetně organizování
 vlastních, akreditovaných vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí
• rezidenční místa
•• 5 týdnů řádné dovolené
• výhodné tarify mobilního operátora
• FKSP- příspěvek na dovolenou, rehabilitaci, očkování, stravování
• širokou škálu mimopracovních aktivit (kulturní akce, sportovní 
 turnaje, cyklovýlety, turistické pochody...)

Staňte se naším kolegou. Co nabízíme...?
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Jsme moderně vybaveným zdravotnickým 
zařízením Kraje Vysočina. Podílíme se na zajištění
dostupnosti ambulantní i lůžkové léčebné péče 
v kraji. Máme zaveden systém kontroly kvality 
péče a splňujeme všechny národní akreditační 
standardy. Máme k dispozici 340 lůžek na 10 
odděleních a 55 specializovaných ambulancí.odděleních a 55 specializovaných ambulancí.

Co je pro nás důležité? Spokojený zaměstnanec, 
příjemné pracovní prostředí a skvělý kolektiv.

• stipendium při studiu nebo náborový příspěvek při nástupu
 do zaměstnání
• možnost přidělení městského bytu v Pelhřimově
• podporu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců včetně organizování
 vlastních, akreditovaných vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí
• rezidenční místa
•• 5 týdnů řádné dovolené
• výhodné tarify mobilního operátora
• FKSP- příspěvek na dovolenou, rehabilitaci, očkování, stravování
• širokou škálu mimopracovních aktivit (kulturní akce, sportovní 
 turnaje, cyklovýlety, turistické pochody...)

Staňte se naším kolegou. Co nabízíme...?
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Stipendium je určeno na úhradu nákladů 
spojených se studiem. Žádost o poskytnutí 
stipendia musí být doručena nejpozději 
do 31. 10. 2019 na adresu:
Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12 A, 
Úsek řízení lidských zdrojů, 401 13 Ústí nad Labem 
(obálku označte „Stipendium“).
Bližší informace lze získat v pracovních dnech 
pondělí–středa u p. Heleny Klatovské, 
telefon: 477 114 121, mobil: 731 618 217, 
nebo e-mail: helena.klatovska@kzcr.eu
Podmínky programu, formulář žádosti a vzor 
smlouvy naleznete na stránkách: 
www.kzcr.eu/cz/kz/verejnost/nadacni-fond/

Předseda správní rady Nadačního fondu KZ, a. s., vyhlašuje

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 oboru 
RADIOLOGICKÝ ASISTENT

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)

studenti 3. ročníku středoškolského 
prezenčního studia v oboru

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA)

7 000
 Kč/měsíc

7 000
 Kč/měsíc

5 000
 Kč/měsíc

4 000
 Kč/měsíc

2 000
 Kč/měsíc

STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2019–2020
PODPOROVÁNI MOHOU BÝT:

DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV
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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 jejichich profesním růstu.

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

Práce pro úspěšnou a dynamicky se rozvíjející zdravotnickou organizaci.

Možnost stabilizačního příspěvku.

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

Zaměstnanecké benefi ty 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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Litoměřice 

 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 

Žitenická 2084, 412 01  
Tel.: 416 723 111 

 

www.nemocnice-lt.cz 

www.facebook.com/nemocnicelt 

 

 

UDĚLEJTE SI O NÁS OBRÁZEK 
 

• Jsme moderní nemocnice ležící pouze 30 minut jízdy autem od Prahy. 

• Naše spádová oblast zahrnuje cca 120 tisíc obyvatel. 

• Máme 560 lůžek, na kterých ročně hospitalizujeme více než 22 tisíc pacientů. 

V odborných ambulancích ročně ošetříme čtvrt miliónu pacientů.  

• Dlouhodobě hospodaříme s kladným hospodářským výsledkem. 

• CHCETE SE O NÁS DOZVĚDĚT VÍC? NAVŠTIVTE NÁŠ WEB 

A FACEBOOK! 

 

NEZAHÁLÍME, CHCEME BÝT VŽDY O KROK NAPŘED 
 

• K práci využíváme moderní přístrojové vybavení, které průběžně 

obnovujeme. 

• Pracujeme jako tým, jehož součástí jsou odborníci ve svých oborech. 

• Neustále usilujeme o vylepšování prostředí naší nemocnice jak pro pacienty, 

tak i pro zaměstnance, a to nejen s využitím vlastních, ale i dotačních 

finančních prostředků. 

• V roce 2018 jsme otevřeli pracoviště magnetické rezonance. 

• Jsme držiteli statutu iktového centra. 

• Díky úspěšnému čerpání dotací jsme zrekonstruovali např. operační sály, 

vybavili iktovou jednotku špičkovými přístroji, zrekonstruovali naše 

gynekologicko porodnické oddělení a všechna oddělení nemocnice vybavili 

moderními elektricky polohovatelnými lůžky. 
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Litoměřice 

 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 

Žitenická 2084, 412 01  
Tel.: 416 723 111 

 

www.nemocnice-lt.cz 

www.facebook.com/nemocnicelt 

 

POSKYTUJEME ZDRAVOTNÍ SLUŽBY V TĚCHTO OBORECH 
 

• ARO a intenzivní péče 

• Gynekologie a porodnictví  

• Chirurgie a traumatologie 

• Interna 

• Klinická laboratorní diagnostika 

• LDN 

• Neurologie 

• ORL 

• Ortopedie  

• Pediatrie 

• Radiologie a zobrazovací metody 

• Rehabilitace  

• Urologie 

 

 

Ve všech oborech jsme akreditováni na kmen, a tudíž umožňujeme 

zařazení do systému dalšího vzdělávání. 

Máme i vlastní centrální operační sály, dopravní zdravotní službu, centrální 

sterilizaci, klinickou psychologii, klinickou logopedii, zdravotně sociální pracovníky 

nebo domácí zdravotní péči. 

 

MÁME ZÁJEM O SPOLUPRÁCI S VÁMI A NABÍZÍME 
 

• Nadstandardní mzdové ohodnocení. 

• Náborové příspěvky až do výše 100.000 Kč. 

• Volno navíc (k 5ti týdnům dovolené na zotavenou ještě 5 dnů pracovního 

volna s náhradou mzdy jako podporu celoživotního vzdělávání a 3 dny 

pracovního volna s náhradou mzdy). 

• Další zaměstnanecké benefity (ubytovna vedle nemocnice, výhodné mobilní 

a datové tarify, příspěvek na stravování, volný vstup do bazénu či tělocvičny, 

výhodné ceny zájezdů nebo vstupů na kulturní akce). 

• PRO STUDENTY LÉKAŘSKÝCH I VYBRANÝCH NELÉKAŘSKÝCH 

ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ NABÍZÍME MOTIVAČNÍ PŘÍSPĚVEK AŽ 

DO VÝŠE 10 TISÍC KORUN MĚSÍČNĚ kombinovatelný se 

stipendijním programem Ústeckého kraje (podrobnosti celého 

programu, návrhy smluv a podmínky pro poskytnutí motivačního příspěvku 

vám zašleme na vyžádání). 

 

CHCETE BÝT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU? KONTAKTUJTE NÁS! 
 

• Pro lékařské zdravotnické obory kontaktujte MUDr. Lukáše Fuhrmanna, tel. 

416 723 762, l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz. 

• Pro nelékařské zdravotnické obory kontaktujte Mgr. Lenku Kalábovou, 

Ph.D., LL.M., tel. 416 723 703, l.kalabova@nemocnice-lt.cz.  
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PodPorujeme
začínající lékaře

chcete se plně věnovat svým pacientům
a svému profesnímu rozvoji a nechcete trávit čas administrativou

a řešením technických problémů, pak se přidejte k nám! 

A co dAlší benefity?

• týden dovolené navíc
• placený týden na odborná školení
• 3 dny na zotavenou
• plný pracovní úvazek
•	pracovní	smlouva	na	dobu	neurčitou
•	Multisport	karta,	stravenky,	karta	

dr. Max a další

PodPorujeMe	začínající	lékaře

•	disponujeme	akreditovanými	praco-
višti	v	oboru	VPl	a	Pldd	(akreditace	
na	nové	vzd.	plány	pediatrie)

•	Pravidelně	žádáme	a	jsou	nám	přidě-
lována	rezidenční	místa	v	oboru	VPl

•	ročně	odatestuje	pod	naší	záštitou	
cca	10	lékařů

•	S	našimi	smluvními	partnery	Vám	
zajistíme	kompletní	předatestační	
přípravu	na	míru.	

odborná	pomoc	a	konzultace	při	práci	
od	kolegů	s	dlouholetými	zkušenostmi 
je	u	nás	samozřejmostí.

SPolečnoSt mediclinic a.S. Patří 
mezi Přední PoSkytovatele ambulantní 
lékařSké Péče v čeSké rePublice. 

konTakTujTe	nÁS:	
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

164
  ordinací
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Hořovická nemocnice 
nabízí specializované 
zdravotní služby nad 

rámec základních 
medicínských oborů, 
a to v rámci oddělení 
ortopedie, chirurgie, 

gynekologie a porod-
nice, neonatologie 

a dalších.
Disponuje největší 
porodnicí ve střed-
ních Čechách, cent-
rem zaměřujícím se 
na léčbu Crohnovy 

nemoci a oddělením 
následné a intenzivní 

péče pro děti.

(

311 551 111

nemocnice-horovice.cz

Nemocnice 
Hořovice

Společnost Multiscan 
spolu s Pardubickou 

nemocnicí tvoří Kom-
plexní onkologické 

centrum Pardubické-
ho kraje.

Zajišťuje péči 
v oborech onkologie, 
radiologie a radiote-

rapie. Dnes patří mezi 
špičku v oblasti léčby 

nádorů prostaty 
a prsu.

(

466 016 400

multiscan.cz

Onkologické 
a radiologické 

centrum
Multiscan
PardubiceRehabilitační nemoc-

nice se díky svému 
špičkovému vybavení 

a kvalitní péči řadí 
k nejlépe hodnoce-

ným zařízením 
v České republice. 

V současnosti 
disponuje moderním 
Interním oddělením 

a jednotkou intenziv-
ní péče, oddělením 
následné péče, Re-

habilitačním centrem 
MUDr. Jana Calty 
a artroskopickým 

centrem.

(

311 745 111

nember.cz

Rehabilitační 
nemocnice 

Beroun

Zdraví člověka. Lidskost. Vstřícnost.

AKESO_trimed_A5.indd   1 27.9.2019   12:25:15
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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

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
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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
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 nemocnice privamed v plzni 
patří do sítě zdravotnických zařízení skupiny PRIVAMED již 24 
let. Za tuto dobu se neustále rozvíjí a modernizuje, aktuálně se 
jedná o velmi moderní zdravotnické zařízení s řadou špičkově 
vybavených oddělení a  profesionální péče jako je např. Cen-
trum jednodenní chirurgie a ortopedie, Centrum dialýzy, Ma-
mocentrum apod. Moderní zařízení vyhledávají klienti z Plzně, 
Plzeňského kraje, celé České republiky i ze zahraničí.

 mulačova nemocnice v plzni  
je členem skupiny PRIVAMED od roku 2014. Poskytuje lůžkovou 
i ambulantní péči pro pacienty z Plzně a okolí. Nemocnice jako 
soukromé zařízení existuje od roku 1992, kdy navázala na tradi-
ci závodní nemocnice Škodových závodů. Od doby, kdy se stala 
součástí skupiny PRIVAMED prochází neustálou modernizací. 
Rekonstrukcí prošla nejen porodnice, lůžkové gynekologické 
oddělení, rehabilitační oddělení – vodoléčba, fasáda nemocni-
ce, pokoje lékařů, jídelna, vybudován byl i nový NIP, do nemoc-
nice přibylo i CT a řada nových moderních přístrojů a vybavení.

 masarykova nemocnice v rakovníku  
patří do skupiny PRIVAMED dvanáct let. Tato nemocnice, ležící 
na okraji města v krásném a klidném prostředí obklopená zele-
ní, má za sebou bohatou a velmi zajímavou historii. I rakovnická 
nemocnice pod vedením společnosti PRIVAMED nastoupila cestu 
výrazné modernizace. Dosud se investovalo např. do nového CT, 
monitorovací techniky pro oddělení ARO, kompletní rekonstruk-
ce a modernizace gynekologicko-porodnického oddělení, interní-
ho a rehabilitačního oddělení a nyní je v přípravách další výrazná 
fáze rekonstrukce centrálního příjmu a dalších oddělení.

Staňte Se 
SoučáStí
našeho 

týmu!

 » Síť neStátních zdravotnických zařízení S dlouholetou tradicí, 
 provozující nemocnici privamed v plzni, mulačovu nemocnici v plzni,  
 maSarykovu nemocnici v rakovníku, polikliniky v plzni, lounech,  
 Brně a další.

 » Skupina privamed dlouhodoBě proSperuje, inveStuje do modernizace 
 a rozvoje Svých zařízení, klade důraz na firemní kulturu  
 a SpokojenoSt zaměStnanců.

 »hledáme lékaře, všeoBecné SeStry, praktické SeStry, 
 zdravotnické záchranáře, Sanitáře a další.

 »  naBízíme pozice vhodné i pro aBSolventy, práci na hpp,  
 zkrácený pracovní úvazek neBo Brigádu při Studiu, náBorové 
 příSpěvky pro vyBrané pozice, BonuSový program vč. možnoSti 
 uBytování, zrekonStruované proStředí pro pacienty i perSonál, 
 zázemí menších nemocnic rodinného typu a jiné.

 »  rádi váS přivítáme do našich kolektivů, vyBírat můžete ze všech 
 pracovních pozic uvedených na našich weBových Stránkách.

www.privamed-group.cz

Síť zdravotnických zařízení skupiny
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 nemocnice privamed v plzni 
patří do sítě zdravotnických zařízení skupiny PRIVAMED již 24 
let. Za tuto dobu se neustále rozvíjí a modernizuje, aktuálně se 
jedná o velmi moderní zdravotnické zařízení s řadou špičkově 
vybavených oddělení a  profesionální péče jako je např. Cen-
trum jednodenní chirurgie a ortopedie, Centrum dialýzy, Ma-
mocentrum apod. Moderní zařízení vyhledávají klienti z Plzně, 
Plzeňského kraje, celé České republiky i ze zahraničí.

 mulačova nemocnice v plzni  
je členem skupiny PRIVAMED od roku 2014. Poskytuje lůžkovou 
i ambulantní péči pro pacienty z Plzně a okolí. Nemocnice jako 
soukromé zařízení existuje od roku 1992, kdy navázala na tradi-
ci závodní nemocnice Škodových závodů. Od doby, kdy se stala 
součástí skupiny PRIVAMED prochází neustálou modernizací. 
Rekonstrukcí prošla nejen porodnice, lůžkové gynekologické 
oddělení, rehabilitační oddělení – vodoléčba, fasáda nemocni-
ce, pokoje lékařů, jídelna, vybudován byl i nový NIP, do nemoc-
nice přibylo i CT a řada nových moderních přístrojů a vybavení.

 masarykova nemocnice v rakovníku  
patří do skupiny PRIVAMED dvanáct let. Tato nemocnice, ležící 
na okraji města v krásném a klidném prostředí obklopená zele-
ní, má za sebou bohatou a velmi zajímavou historii. I rakovnická 
nemocnice pod vedením společnosti PRIVAMED nastoupila cestu 
výrazné modernizace. Dosud se investovalo např. do nového CT, 
monitorovací techniky pro oddělení ARO, kompletní rekonstruk-
ce a modernizace gynekologicko-porodnického oddělení, interní-
ho a rehabilitačního oddělení a nyní je v přípravách další výrazná 
fáze rekonstrukce centrálního příjmu a dalších oddělení.
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NEMOCNICE CHEB

PRAXE, VOLNÁ MÍSTA        +420 734 360 278

trimedjob_cheb.indd   1 30.10.2019   11:58:00
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Ve světě medicíny představujeme unikátní 
příležitost pro ty, kteří vyhledávají profesní vý-
zvu a zároveň touží po osobním prostoru, který 
jim dává možnost rozvíjet se také v dalších ob-
lastech svého zájmu. Naše lékaře povzbuzuje-
me v dalším vzdělávání , oceňujeme kreativitu, 
respektujeme individualitu a vytváříme pro-
středí pro svébytný rozvoj každého jednotlivce.

24 975 ambulantně vyšetřených pacientů (do-
sud nejvíce vyšetřených pacientů za rok), 490 
hospitalizací a 7987 ošetření v denním staci-
onáři. 78 alogenních primotransplantací a 7 
retransplantace (66 provedeno v myeloablativ-
ním režimu, ostatní nemyeloablativně) od HLA 
shodných i haploidentických dárců. 39 nově 
diagnostikovaných pacientů s akutní myeloidní 
leukémií, 20 s akutní lymfoblastovou leukémií, 
35 s chronickou myeloidní leukémií. Nově dia-
gnostikováno 33 nemocných s MDS, 3 nemocní 
s PNH, 55 nemocných s novou formou vzácné 
hemoglobinopatie, 21 nových případů alfa ta-
lasémie a 75 nových případů beta talasémie. 
Péče o zhruba 580 nemocných s poruchami he-
mostázy. Více než 32 900 vyšetřených vzorků 
krevního obrazu, 1570 vyšetřených nátěrů kost-
ní dřeně, provedeno přes 600 cytochemických 
metod. 138 502 výkonů v laboratoři průtokové 
cytometrie. 1638 vyšetřených vzorků z periferní 
krve nebo kostní dřeně v laboratoři PCR dia-
gnostiky leukémií. 88 877 vyšetření skríningo-
vých koagulací a 34 824 speciálních vyšetření 
v laboratoři pro poruchy hemostázy.

Bez názvu-6   2 22.10.2019   14:52:34

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE
INSTITUTE OF HEMATOLOGY AND BLOOD 

TRANSFUSION

VÍC NEŽ JEN NEMOCNICE… / MORE THAN JUST A HOSPITAL…

Bez názvu-6   1 22.10.2019   14:52:32
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Ve světě medicíny představujeme unikátní 
příležitost pro ty, kteří vyhledávají profesní vý-
zvu a zároveň touží po osobním prostoru, který 
jim dává možnost rozvíjet se také v dalších ob-
lastech svého zájmu. Naše lékaře povzbuzuje-
me v dalším vzdělávání , oceňujeme kreativitu, 
respektujeme individualitu a vytváříme pro-
středí pro svébytný rozvoj každého jednotlivce.

24 975 ambulantně vyšetřených pacientů (do-
sud nejvíce vyšetřených pacientů za rok), 490 
hospitalizací a 7987 ošetření v denním staci-
onáři. 78 alogenních primotransplantací a 7 
retransplantace (66 provedeno v myeloablativ-
ním režimu, ostatní nemyeloablativně) od HLA 
shodných i haploidentických dárců. 39 nově 
diagnostikovaných pacientů s akutní myeloidní 
leukémií, 20 s akutní lymfoblastovou leukémií, 
35 s chronickou myeloidní leukémií. Nově dia-
gnostikováno 33 nemocných s MDS, 3 nemocní 
s PNH, 55 nemocných s novou formou vzácné 
hemoglobinopatie, 21 nových případů alfa ta-
lasémie a 75 nových případů beta talasémie. 
Péče o zhruba 580 nemocných s poruchami he-
mostázy. Více než 32 900 vyšetřených vzorků 
krevního obrazu, 1570 vyšetřených nátěrů kost-
ní dřeně, provedeno přes 600 cytochemických 
metod. 138 502 výkonů v laboratoři průtokové 
cytometrie. 1638 vyšetřených vzorků z periferní 
krve nebo kostní dřeně v laboratoři PCR dia-
gnostiky leukémií. 88 877 vyšetření skríningo-
vých koagulací a 34 824 speciálních vyšetření 
v laboratoři pro poruchy hemostázy.

Bez názvu-6   2 22.10.2019   14:52:34

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE
INSTITUTE OF HEMATOLOGY AND BLOOD 

TRANSFUSION

VÍC NEŽ JEN NEMOCNICE… / MORE THAN JUST A HOSPITAL…

Bez názvu-6   1 22.10.2019   14:52:32
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Týmová soutěž medicínských vě
domostí, 

zru
čností a fyz

ických dovedností p
roběhne

nemocnic absolvovat stáž, neváhejte nás 
kontaktovat – viz www.jihnem.cz/kariera/

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 2018
Celkový počet lékařů 1 150
Celkový počet sester 3 350
Celkový počet zaměstnanců 6 600

Celkový počet lůžek 3 427
Celkový počet operací 60 000
Celkový obrat (v Kč) 8 mld.

Nemocnice České Budějovice, a. s. – Kvalitní a bezpečná nemocnice 2019 – absolutní 
vítěz projektu  1. místo v oblasti Finanční zdraví (kategorie Nemocnice ČR) za rok 2017, 
2. místo v oblasti Absolutní vítěz za rok 2016

Nemocnice Český Krumlov, a. s. – 2. místo v oblasti Finanční zdraví za rok 2016

Nemocnice Prachatice, a. s. – 3. místo v oblasti Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců 
nemocnice za rok 2016, 4. místo v oblasti Absolutní vítěz za rok 2016

Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. – 2. místo v oblasti Bezpečnost a spokojenost 
zaměstnanců nemocnic za rok 2016, 3. místo v oblasti Absolutní vítěz za rok 2016

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. 

Nástupní 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.

Bezplatné vzdělávání - bez stabilizačních smluv v rámci skupiny jihočeských nemocnic

MEDIK
ROKU

     2020
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 

6. ro
čník soutěže:

Týmová soutěž medicínských vě
domostí, 

zru
čností a fyz

ických dovedností p
roběhne

3. – 5. 4. 2020 

v Nemocnici

Písek, a.s.
Jak se můžete přihlásit?
Vytvořte  5-ti členný 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.

Registrace bude spuštěna 
28. 11. 2019

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

Nemocnice České Budějovice, a. s. 
Nemocnice Český Krumlov, a. s. 
Nemocnice Dačice, a. s. 
Nemocnice Jindřichův Hradec, 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

Celkový počet lékařů 
Celkový počet sester 
Celkový počet zaměstnanců 

Nemocnice České Budějovice, a. s. – Kvalitní a bezpečná nemocnice 2019 – absolutní 
vítěz projektu  1. místo v oblasti Finanční zdraví (kategorie Nemocnice ČR) za rok 2017, 
2. místo v oblasti Absolutní vítěz za rok 2016

Nemocnice Český Krumlov, a. s. – 2. místo v oblasti Finanční zdraví za rok 2016

Nemocnice Prachatice, a. s. – 3. místo v oblasti Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců 
nemocnice za rok 2016, 4. místo v oblasti Absolutní vítěz za rok 2016

Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. – 2. místo v oblasti Bezpečnost a spokojenost 
zaměstnanců nemocnic za rok 2016, 3. místo v oblasti Absolutní vítěz za rok 2016

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. 

Nástupní 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.

Bezplatné vzdělávání - bez stabilizačních smluv v rámci skupiny jihočeských nemocnic
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Týmová soutěž medicínských vě
domostí, 

zru
čností a fyz

ických dovedností p
roběhne

nemocnic absolvovat stáž, neváhejte nás 
kontaktovat – viz www.jihnem.cz/kariera/

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 2018
Celkový počet lékařů 1 150
Celkový počet sester 3 350
Celkový počet zaměstnanců 6 600

Celkový počet lůžek 3 427
Celkový počet operací 60 000
Celkový obrat (v Kč) 8 mld.

Nemocnice České Budějovice, a. s. – Kvalitní a bezpečná nemocnice 2019 – absolutní 
vítěz projektu  1. místo v oblasti Finanční zdraví (kategorie Nemocnice ČR) za rok 2017, 
2. místo v oblasti Absolutní vítěz za rok 2016

Nemocnice Český Krumlov, a. s. – 2. místo v oblasti Finanční zdraví za rok 2016

Nemocnice Prachatice, a. s. – 3. místo v oblasti Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců 
nemocnice za rok 2016, 4. místo v oblasti Absolutní vítěz za rok 2016

Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. – 2. místo v oblasti Bezpečnost a spokojenost 
zaměstnanců nemocnic za rok 2016, 3. místo v oblasti Absolutní vítěz za rok 2016

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. 

Nástupní 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.

Bezplatné vzdělávání - bez stabilizačních smluv v rámci skupiny jihočeských nemocnic

MEDIK
ROKU

     2020
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 

6. ro
čník soutěže:

Týmová soutěž medicínských vě
domostí, 

zru
čností a fyz

ických dovedností p
roběhne

3. – 5. 4. 2020 

v Nemocnici

Písek, a.s.
Jak se můžete přihlásit?
Vytvořte  5-ti členný 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.

Registrace bude spuštěna 
28. 11. 2019

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

Nemocnice České Budějovice, a. s. 
Nemocnice Český Krumlov, a. s. 
Nemocnice Dačice, a. s. 
Nemocnice Jindřichův Hradec, 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

Celkový počet lékařů 
Celkový počet sester 
Celkový počet zaměstnanců 

Nemocnice České Budějovice, a. s. – Kvalitní a bezpečná nemocnice 2019 – absolutní 
vítěz projektu  1. místo v oblasti Finanční zdraví (kategorie Nemocnice ČR) za rok 2017, 
2. místo v oblasti Absolutní vítěz za rok 2016

Nemocnice Český Krumlov, a. s. – 2. místo v oblasti Finanční zdraví za rok 2016

Nemocnice Prachatice, a. s. – 3. místo v oblasti Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců 
nemocnice za rok 2016, 4. místo v oblasti Absolutní vítěz za rok 2016

Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. – 2. místo v oblasti Bezpečnost a spokojenost 
zaměstnanců nemocnic za rok 2016, 3. místo v oblasti Absolutní vítěz za rok 2016

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. 

Nástupní 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.

Bezplatné vzdělávání - bez stabilizačních smluv v rámci skupiny jihočeských nemocnic
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JAK DOPADL 
BAŤA S DŘEVÁKAMA? 
Po počátečním neúspěchu nakonec dobře. 
Vy vykročte rovnou úspěšně a získejte místo 
v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.

tel.: (+420) 703 464 454
e-mail: personalni@bnzlin.cz
www.kntb.cz

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

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

   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

   studentům nabízíme stipendijní programy, praxe, brigády a exkurze

   novým zaměstnancům poskytujeme podle profesního zařazení náborový příspěvek

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
facebook.com/batovanemocnice

(+420) 703 464 458
personalni@bnzlin.cz
www.kntb.cz
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Informace o Nemocnici Jihlava, p.o.

Základní informace
• 200 lékařů poskytujeme péči na 706 lůžkách, 

z toho 62 je lůžek JIP 
• Nemocnice Jihlava je největší nemocnicí v 

Kraji Vysočina
• Jsme výukové pracoviště pro studenty LF MU 

Brno.
• Máme akreditovaná pracoviště na specializační 

vzdělávání lékařů.

Jihlavská medicínská akademie – JIMEA
• Jihlavská medicínská akademie JIMEA – rozví-

jí a podporuje vzdělávání a výchovnou činnost 
• je součástí Nemocnice Jihlava
• spolupracuje s LOK, ČLK, nemocnicemi kraje 

Vysočina, LF a dalšími institucemi
• aktivity v oblasti vzdělávací a výchovné 

činnosti
• vzdělávací akce jsou hodnoceny kredity ČLK
• konference, semináře – za účasti předná-

šejících z řad odborníků z NJ a z celé ČR, 
publikace vzdělávacích materiálů v tištěné i 
elektronické formě, semináře pro mladé lékaře.

Podpora vzdělávání:
• Cena ředitele za vzdělávací aktivity
• Odměna za nejaktivnějšího přednášejícího
• Odměna za nejlepší publikaci
• Jednorázová odměna při úspěšném ukončení 

doktorandského studia

• Nositelům akademických titulů Ph.D. a CSc. při-
znání osobního příplatku

Jsme moderní pracoviště a nabízíme zajímavé 
zaměstnanecké benefity
• Stipendium, Náborový příspěvek
• Příspěvek na stravování je samozřejmostí
• Zvýhodněné volání T - mobile pro zaměstnance 

a rodinné příslušníky, neomezený počet SIM 
karet

• Příspěvek v podobě UNI šeků
• Indispoziční volno 
• Poskytnutí nadstandardního pokoje pro za-

městnance bezplatně
• Volný vstup na veškeré skupinové lekce i do po-

silovny ve vybraných pobočkách Fitpeople
• Zvýhodněné pojištění zodpovědnosti za škodu 

při výkonu povolání
• Zaměstnanecké slevy v lékárně a vybraných 

obchodech

Internetové stránky: www.nemji.cz
Facebook: www.facebook.com/nemocnicejihlava

Kontakt:
MUDr. Lukáš Velev, MHA – ředitel
tel.: 731 430 488, e-mail: velevl@nemji.cz

Ludmila Pysková – vedoucí OPM
tel.: 731 430 496, e-mail: pyskoval@nemji.cz

Moderní, ekonomicky stabilní nemocnice s celokrajskou působností,
poskytující špičkové služby klientům kvalitním a motivovaným personálem.

Organizátoři:

TRIMED
3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Marie Stará, hlavní organizátor
Nikol Mravcová, organizátor vystavovatelské sekce
Daniel Kounek, organizátor vystavovatelské sekce
Ema Janáčová, organizátor vystavovatelské sekce
Dominik Korený, organizátor přednáškové sekce
Valerie Sobková, organizátor přednáškové sekce, tisková mluvčí
Tamara Maňáková, organizátor
Kateřina Koudelková, organizátor mezinárodní sekce
Alexandra Gvozdeva, organizátor mezinárodní sekce
Vasil Kostin, fotograf, gra�k, web

Pořadatelé:

Hlavní partner:
 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Bez názvu-3.pdf   1   06.11.19   16:20



4747

Informace o Nemocnici Jihlava, p.o.

Základní informace
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