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Vážené studentky, vážení studenti,

-

-

Úvodní slovo:

 letos se na naší fakultě koná již 8. 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 
nepostradatelná i podpora fakulty.

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

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

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

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
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-

Vážené studentky, vážení studenti – účastníci TRIMED JOB 2021,

-

-

Úvodní slovo:

 TRIMED JOB přináší naším studentkám a studentům již poosmé 
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 MUDr. Tomáše Sychry 
– patří jim velký dík. Děkuji všem, kdo se na organizaci akce podílejí, zejmé-
na Valerii Sobkové, Nikol Mravcové, Emě Janáčové, Danielu Kounkovi, 
Tamaře Maňákové, Jáchymovi Drašarovi, Adéle Beníčkové, Andreji 
Jasovskému, Tereze Bečvářové, Tereze Entlerové, Nikole Moravcové, 
Lucii Hrubé, Kassandře Beltran, Paule Mihokové, Anetě Minářové, Damiánu 
Zvercovi a Vasilu Kostinovi. 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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Bez názvu-1.pdf   6   22.11.2021   20:34



6

-

Vážené spolužačky, vážení spolužáci, milí kamarádi,

-

Úvodní slovo:

 dovolte mi, abych Vás přivítal na již 8. ročníku Veletrhu práce
3. lékařské fakulty UK – TRIMED JOB 2021. „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 2021 ta největší odměna.

Děkujeme za Vaši účast!
Za tým organizátorů TRIMED JOB 2021
Nikol Mravcová a Valerie Sobková
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Program

Syllabova posluchárna
10:00 - 10:10 Slavnostní zahájení
         MUDr. David Marx, Ph.D.

  
         
10:10 - 11:00 A co dál, doktoři?

MUDr. David Marx, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Zuzana Řeháková Šustková
11:00 - 11:30  Curriculum vitae a přijímací řízení
     

 

MUDr. Martin Kočí

11:30 - 12:30  Právní otázky na začátku lékařské
kariéry očima Mladých lékařů  

       
12:30 - 13:30  Hlavní přestávka - oběd
         

JUDr. Aneta Stieranková
13:30 - 14:05  Diskriminace žen ve zdravotnictví

MUDr. Martin Kočí
14:05 - 14:20 Medici - kompetence a preference

prof. MUDr. Róbert Hatala, Ph.D., FESC, FACC

14:20 - 15:00  Duševní zdraví je taky zdraví
Mgr. Tereza Hrušková

  
      
15:00 - 16:00  Panelová diskuze - Věda a postgraduální vzdělávání

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.
prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.
Alexandra Gvozdeva

16:00 - 17:00  MJV - The art of avoiding lethal 
mistakes in medical career

17:00 - 17:30 Slavnostní ukončení
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Program

Jonášova posluchárna

12:30 - 13:30 Hlavní přestávka - oběd

MUDr. Jakub Slezák
Petr Janota

13:30 - 14:15
  

Humanitarian medicine 
programs

MUDr. Ivo Barabáš 
(Freiberg)
MUDr. Ann-Kathrin Hahn 
(Stuttgart)

14:15 - 14:50

  

Being a doctor in Germany

14:50 - 15:10

 

Being a doctor in the USA
MUDr. Jan Zeman

  

      

15:10 - 15:40

  

Being a doctor in Ireland 
and Australia

MUDr. Martin Slepánek
15:40 - 16:00 Being a doctor in Switzerland

MUDr. Martin Vanečko

12:00 - 12:30 Paediatric burn medicine
prof. Ludwik K. Branski, 
M.D., MMS.
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Burianova posluchárna
10:15 - 10:40 Současná situace nelékařského 

zdravotnického personálu         
PhDr. Martina Šochmanová, 
MBA   

         10:40 - 11:05 Ošetřovatelská péče o pacienta 
po multiviscerální transplantaci

Mgr. Tomáš Komínek

Mgr. Nikola Bandíková

11:05 - 11:30  Sestra v intenzivní péči 
a intenzivním vzdělávání      

 

Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 

Pavel Klimeš

11:30 - 12:00   Transformace psychiatrické péče
nové příležitosti pro uplatnění 
sester v péči o duševně nemocné

  

       
12:00 - 12:30  Domácí hospice a paliativní péče
         
12:30 - 13:30

  

Hlavní přestávka - oběd

MUDr. Aneta Tre�líková (Brno)
MUDr. Jan Kovář (Volyně)

13:30 - 14:10  Praktické lékařství

MUDr. Aneta Tre�líková
MUDr. Ludmila Hakenová
Martina Vejstrková

14:10 - 14:50  Medicína a mateřství

14:50 - 15:25

 

Nové technologie ve zdravotnictví
Ing. Jan Koprnický, Ph.D. 

  
      
15:25 - 16:00

  

Dárcovství orgánů
doc. MUDr. František Duška, Ph.D.
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PodPorujeme
začínající lékaře

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 
pracovišti v oboru VPL, PLDD, 
pediatrie.
 Pravidelně žádáme a jsou nám

 přidělována rezidenční místa v oboru 
VPL a pediatrie.
 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. 

160
  ordinací

kontaktujte náS: 
MediClinic a.s.
Ing. Kateřina Tomášková
    549 121 532
    733 679 582
    katerina.tomaskova@mediclinic.cz
    www.mediclinic.cz

PodPorujeme
začínající lékaře

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

administrativou a řešením technických problémů?

Přidejte Se k nám! 
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Proč se stát zaměstnancem  
Krajské nemocnice Liberec?

Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
je největším zdravotnickým zařízením v kraji s téměř  
všemi akreditovanými pracovišti, které v sobě sdružuje 
nemocnici v Liberci, Turnově i ve Frýdlantu.  
S více než 3 tisíci zaměstnanci patříme mezi největší 
zaměstnavatele regionu, proto je naším dlouhodobým cílem 
udržet si jméno moderního a stabilního zaměstnavatele  
s důrazem na sladění rodinného a pracovního života.

www.nemlib.cz
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s důrazem na sladění rodinného a pracovního života.

www.nemlib.cz www.nemlib.cz

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

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.

www.lekaremnanecisto.cz

Zaměstnanci mají možnost  
využít široké nabídky  
benefitů:

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 
studenti@nemlib.cz

+420 485 312 186 
+420 485 312 177
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 S PRIMÁREM
DEN

PRO STUDENTY
5. a 6. ROČNÍKU 

VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ 
JSME PŘIPRAVILI AKCI S NÁZVEM 

CÍLEM TÉTO AKCE JE NABÍDNOUT MEDIKŮM PŘEDSTAVENÍ VYBRANÉHO ODDĚLENÍ V ŠIRŠÍM SPEKTRU, 
NEŽ LZE REALIZOVAT V RÁMCI KRÁTKÉ HODINOVÉ NÁVŠTĚVY ODDĚLENÍ. 

SPOLU S PRIMÁŘEM SI PROJDETE VÁMI VYBRANÉ ODDĚLENÍ, BUDETE SEZNÁMEN/A S CELÝM 
PROVOZEM ODDĚLENÍ, S KOLEKTIVEM, SYSTÉMEM VZDĚLÁVÁNÍ, DOZVÍTE SE O MOŽNOSTECH 

A PODMÍNKÁCH SPOLUPRÁCE A POPOVÍDÁTE SI O VŠEM, CO VÁS BUDE ZAJÍMAT. ZKRÁTKA 
A JEDNODUŠE – CELÉ DOPOLEDNE STRÁVÍTE PO BOKU PRIMÁŘE A BUDETE MÍT MOŽNOST 

NAHLÍŽET MU POD RUCE. 

PROTO NEVÁHEJTE A ABSOLVUJTE S NÁMI  DDEENN  SS  PPRRIIMMÁÁRREEMM!!
VYBERTE NEMOCNICI, ODDĚLENÍ A ZAREZERVUJTE SI SVŮJ TERMÍN!

DENSPRIMAREM.AGEL.CZ

CHCETE SE ZÚČASTNIT, ALE NEVYHOVUJE VÁM TERMÍN? NEVADÍ! 
NAPIŠTE NA A RÁDI VÁM DOMLUVÍME TERMÍN,   DENISA.SRUBAROVA@AGEL.CZ

KTERÝ VÁM VYHOVUJE. 

  

 

Český Těšín
Šternberk

Šternberk

DO TÉTO AKCE 
JSOU ZAPOJENY 

TYTO NEMOCNICE:

  

 

Jeseník

Trinec-Podlesí

Prerov

Prostejov

Trinec-Podlesí

Jeseník

Nemocnice AGEL
Rícany

Ceský TešínValašské Mezirící

Prerov Prostejov
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NEJVYŠŠÍ NABÍDKA 
STIPENDIUM S AGELem 

Typ školy Ročník
VÝŠE 

STIPENDIA 
Délka 

vyplácení 
v měsících

Délka 
závazku

VŠ – magisterské studium

VOŠZ (Dis.)

(všeobecné lékařství,
 

 

 zubní lékařství apod).

5.

2.

8.000,- Kč

4.500,- Kč

12

12

3 roky

3 roky

6.

3.

10.000,- Kč

5.000,- Kč

10

10

VŠ – magisterské studium

SzŠ – maturitní obory

VŠ – bakalářské studium

(NLZP obory)

4.

3.

2.

3.

6.000,- Kč

3.500,- Kč

5.000,- Kč

2.500,- Kč

12

12

12

10

3 roky

2 roky

3 roky

2 roky

5.

4.

3.

8.000,- Kč

5.000,- Kč

6.500,- Kč

10

10

10

 VSTOUPIT 

 

 

 

 

DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU AGEL?
PROČ STIPENDIUM 

601 158 700

Po dobu studia tě finančně podpoříme a po ukončení ještě získáš atraktivní pracovní uplatnění u nás!

ZÍSKÁTE
BONUS

Síť kvalitních zdravotnických zařízení po celé ČR i SK,
student si vybere, ve kterém zařízení chce do 
stipendijního programu nastoupit.
Možnost přestupu do jiného zařízení skupiny 

 

v průběhu programu.
Výhodné podmínky – cena i délka vyplácení.
Jasně daná a předem definovaná pravidla.
Individuální přístup dle oboru a zájmu studenta.
Garance uplatnění po ukončení studia.
Široký výběr možností uplatnění (oddělení, ambulance, pracoviště).

Kvalitní absolventský program napříč celou skupinou,
od absolventa k atestaci v řádně určeném čase.

Soubor informací pro studenty 
lékařských i nelékařských 
zdravotnických oborů 
najdete na stránkách   

https://studenti.agel.cz/ 

VÝHODYČeský Těšín
Šternberk

Skalica Kočovce Košice

Bánovce 
nad Bebravou

Handlová

Šumperk

SzŠ – nematuritní obory
(obor ošetřovatel)

S
T

IP
E

N
D

IJ
N

Í P
R

O
G

R
A

M

studuj 
s námi
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NEMOCNICE TŘEBÍČ, 
příspěvková organizace
personální oddělení
Purkyňovo nám. 133/2
674 01  TŘEBÍČ 

CCoo  TTii  mmůůžžeemmee  nnaabbííddnnoouutt??  

VVššeeoobbeeccnnáá  sseessttrraa  
• ARO + zdravotnický záchranář 
• ARO-JIP chirurgických oborů 
• interní - stanice dialýza 
• centrální operační sály 
• společný lůžkový fond 
• rehabilitace 
• chirurgie
• dětské 
RRaaddiioollooggiicckkýý  aassiisstteenntt
PPoorrooddnníí  aassiisstteennttkkaa
ZZddrraavvoottnníí  llaabboorraanntt

LLéékkaařř
UURRGGEENNTTNNÍÍ  PPŘŘÍÍJJEEMM
MMIIKKRROOBBIIOOLLOOGGIIEE
HHEEMMAATTOOLLOOGGIIEE
RREEHHAABBIILLIITTAACCEE
NNEEUURROOLLOOGGIIEE
CCHHIIRRUURRGGIIEE  
IINNTTEERRNNAA
TTRRNN
LLDDNN  
RRDDGG
OORRLL

KKoo
hhoo

  hh
llee

ddáá
mm

ee
KKoo

hhoo
  hh

llee
ddáá

mm
ee
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Navštivte sekci Kariéra na webu našich zařízení

www.nemocnice-horovice.cz/kariera
www.dcnh.cz/kariera
www.nemocnice-beroun.cz/kariera
www.multiscan.cz/kariera

Našim zaměstnancům nabízíme spoustu benefitů:

nové zaměstnanecké byty prémiové kvality i s vybavením

přístup k nadstandardní zdravotní péči pro vás i vaše rodinné 
příslušníky

naši vlastní dopravu k cestování do zaměstnání

mateřskou školku
minimálně 5 týdnu dovolené
a mnohem více

Chcete se zapojit už během studia? Nabízíme stipendijní program, týden 
na zkoušku, odborné stáže, letní brigády, osobní mentoring a finanční  
pomoc při absolventské práci.

Rozšiřujeme náš tým!
Do našich zdravotnických zařízení přijmeme: 

lékaře a lékařky
všeobecné, praktické a dětské sestry
porodní asistentky
sanitáře
fyzioterapeuty a fyzioterapeutky
radiologické asistenty a asistentky
zdravotní laboranty a laborantky
ergoterapeuty a ergoterapeutky
maséry a masérky

Zdraví člověka. Lidskost. Vstřícnost.

Jsme AKESO holding, jeden z předních poskytovatelů zdravotní péče v Česku. 
Již podruhé jsme byli oceněni jako nejlépe řízený tuzemský zdravotnický 
holding. Provozujeme Nemocnici Hořovice, Diagnostické centrum Nemocnice 
Hořovice v Praze, Rehabilitační nemocnici Beroun a Onkologické a radiologické 
centrum Multiscan, které je součástí Komplexního onkologického centra 
Pardubického kraje. Vedle těchto zařízení patří do skupiny AKESO i další 
ambulance, lékárny, distributoři léčiv a stavební divize.

Naše motto „Zdraví člověka. Lidskost. Vstřícnost.“ sdružuje hodnoty, 
kterých se v našich zařízeních držíme. Společně tak posouváme 
zdravotnictví na vyšší úroveň.

+420 251 627 500
personalni@akesoholding.cz
www.akesoholding.cz

Pracujte po boku těch nejlepších!



2929

Navštivte sekci Kariéra na webu našich zařízení

www.nemocnice-horovice.cz/kariera
www.dcnh.cz/kariera
www.nemocnice-beroun.cz/kariera
www.multiscan.cz/kariera

Našim zaměstnancům nabízíme spoustu benefitů:

nové zaměstnanecké byty prémiové kvality i s vybavením

přístup k nadstandardní zdravotní péči pro vás i vaše rodinné 
příslušníky

naši vlastní dopravu k cestování do zaměstnání

mateřskou školku
minimálně 5 týdnu dovolené
a mnohem více

Chcete se zapojit už během studia? Nabízíme stipendijní program, týden 
na zkoušku, odborné stáže, letní brigády, osobní mentoring a finanční  
pomoc při absolventské práci.

Rozšiřujeme náš tým!
Do našich zdravotnických zařízení přijmeme: 

lékaře a lékařky
všeobecné, praktické a dětské sestry
porodní asistentky
sanitáře
fyzioterapeuty a fyzioterapeutky
radiologické asistenty a asistentky
zdravotní laboranty a laborantky
ergoterapeuty a ergoterapeutky
maséry a masérky

Zdraví člověka. Lidskost. Vstřícnost.

Jsme AKESO holding, jeden z předních poskytovatelů zdravotní péče v Česku. 
Již podruhé jsme byli oceněni jako nejlépe řízený tuzemský zdravotnický 
holding. Provozujeme Nemocnici Hořovice, Diagnostické centrum Nemocnice 
Hořovice v Praze, Rehabilitační nemocnici Beroun a Onkologické a radiologické 
centrum Multiscan, které je součástí Komplexního onkologického centra 
Pardubického kraje. Vedle těchto zařízení patří do skupiny AKESO i další 
ambulance, lékárny, distributoři léčiv a stavební divize.

Naše motto „Zdraví člověka. Lidskost. Vstřícnost.“ sdružuje hodnoty, 
kterých se v našich zařízeních držíme. Společně tak posouváme 
zdravotnictví na vyšší úroveň.

+420 251 627 500
personalni@akesoholding.cz
www.akesoholding.cz

Pracujte po boku těch nejlepších!



3030

Jihočeské nemocnice, a. s., B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice www.jihnem.cz

www.facebook.com/jihnem

jihočeské
nemocnice

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

Každoročně získáváme ocenění v rámci ankety HCI Nejlepší nemocnice

Nemocnice České Budějovice, a. s. – Absolutní vítěz v oblasti Finanční zdraví 
(kategorie Nemocnice ČR) za rok 2020, 1. místo v oblasti Bezpečnost a 
spokojenost zaměstnanců nemocnice a taktéž Absolutní vítěz Průzkumu 

nemocnice ČR 2020 (4 kategorie)

Nemocnice Strakonice, a. s. – 3. místo v oblasti Bezpečnost a spokojenost 
zaměstnanců nemocnic za rok 2020

Vybrané ukazatele za rok 2020:

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

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  poskytujeme i náborové příspěvky. 40.000 – 50.000 Kč,

Bezplatné vzdělávání - bez stabilizačních smluv v rámci skupiny jihočeských nemocnic.

Celkový počet lékařů                    1 150

Celkový počet sester                     3 350

Celkový počet zaměstnanců         6 600

Celkový počet lůžek                      3 448

Celkový počet operací                60 000

Celkový obrat (v Kč)                     8 mld.

Týmová soutěž medicínských vědomostí, zručností a fyzických 

dovedností proběhne v dubnu, pokud nám to epidemiologická 

situace dovolí.

19 soutěžních týmů se může těšit na 10 zajímavých disciplín 

pod odborným dohledem.

Co vše si můžete vyzkoušet?

Své vědomosti i praktické zkušenosti při práci s ultrazvukem, CT, 

EKG, endoskopií, laparoskopií, počítačem řízenými modely.

Strava i ubytování je zajištěno zdarma.

Odměníme vás nabídkou prestižní stáže v jihočeských nemocnicích.

MEDIK
RO U2021

Pokud se nestihnete zaregistrovat a bude 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

Pilotní projekt Sdílená praxe – Kliniken am Goldenen Steig 

v Bavorsku a Nemocnice Prachatice, a. s.

Jihočeský kraj

Jihočeské nemocnice, a. s., ve spolupráci s Jihočeským krajem pořádají pro 

studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České a Slovenské republice 

soutěž:

jihočeské
nemocnice MEDIK ROKU

Lékaři – absolventi budou zaměstnanci Nemocnice Prachatice, a. s. a budou 

jezdit pravidelně na stáž na kliniku do Bavorska

Do pilotního projektu přijmeme 4 - 6 lékařů – absolventů, začínáme s odbornostmi – 

interna, chirurgie, anesteziologie a intenzivní medicína, v dalších letech budou 

stáže rozšířeny na odbornosti – ortopedie, pediatrie, gynekologie a porodnictví

Stačí základní jazykové znalosti němčiny

Každý absolvent si zvolí svůj preferovaný obor a bude zařazen do atestační 

přípravy v ČR

Hlásit se můžete již nyní u MUDr. Pavla Liptáka na e-mailu liptak@nempt.cz
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Jihočeské nemocnice, a. s., B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice www.jihnem.cz
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dovedností proběhne v dubnu, pokud nám to epidemiologická 

situace dovolí.

19 soutěžních týmů se může těšit na 10 zajímavých disciplín 

pod odborným dohledem.

Co vše si můžete vyzkoušet?

Své vědomosti i praktické zkušenosti při práci s ultrazvukem, CT, 

EKG, endoskopií, laparoskopií, počítačem řízenými modely.

Strava i ubytování je zajištěno zdarma.

Odměníme vás nabídkou prestižní stáže v jihočeských nemocnicích.

MEDIK
RO U2021

Pokud se nestihnete zaregistrovat a bude 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

Pilotní projekt Sdílená praxe – Kliniken am Goldenen Steig 

v Bavorsku a Nemocnice Prachatice, a. s.

Jihočeský kraj

Jihočeské nemocnice, a. s., ve spolupráci s Jihočeským krajem pořádají pro 

studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České a Slovenské republice 

soutěž:

jihočeské
nemocnice MEDIK ROKU

Lékaři – absolventi budou zaměstnanci Nemocnice Prachatice, a. s. a budou 

jezdit pravidelně na stáž na kliniku do Bavorska

Do pilotního projektu přijmeme 4 - 6 lékařů – absolventů, začínáme s odbornostmi – 

interna, chirurgie, anesteziologie a intenzivní medicína, v dalších letech budou 

stáže rozšířeny na odbornosti – ortopedie, pediatrie, gynekologie a porodnictví

Stačí základní jazykové znalosti němčiny

Každý absolvent si zvolí svůj preferovaný obor a bude zařazen do atestační 

přípravy v ČR

Hlásit se můžete již nyní u MUDr. Pavla Liptáka na e-mailu liptak@nempt.cz
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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. – NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL NEMOCNIČNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

|      1www.kzcr.eu

NEMOCNICE DĚČÍN MASARYKOVA NEMOCNICE  
V ÚSTÍ NAD LABEM NEMOCNICE TEPLICE NEMOCNICE MOST

NEMOCNICE CHOMUTOV NEMOCNICE LITOMĚŘICE MASARYKOVA NEMOCNICE  
V ÚSTÍ N. L. – PRACOVIŠTĚ RUMBURK
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PODPORA STUDENTŮ 

Stipendijní program    

Brigády během studia   

Odborné praxe  

Kontaktní osoba: Katrin Machová  
tel. 477 114 119, e-mail: katrin.machova@kzcr.eu 

 

BENEFITY 
 Možnost získání náborového příspěvků až do výše 500 000,- Kč 
 Aktivní podpora vzdělávání financované zaměstnavatelem 
 Podpora dalšího profesního rozvoje 
 Aktivní podpora vědecké činnosti 
 Zařazení do specializačního studia 
 Řada oborů s nejvyšším stupněm akreditace                                                                                       

a specializovaná centra 
 Příspěvek na dovolenou 
 Závodní stravování 
 Příspěvek na penzijní připojištění 
 Firemní mateřská školka 
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Litoměřice
Most

Teplice

Děčín

Ústí nad Labem

Chomutov

Rumburk

Stipendijní program pro 
akademický/školní rok 2021/2022

200 000 
Kč/rok

určený pro podporu studentů prezenčního studia nelékařských zdravotnických oborů 

všeobecná sestra 
a radiologický asistent 

student 3. ročníku vysokoškolského prezenčního studia 
nebo vyššího odborného prezenčního studia 

všeobecná sestra 
a radiologický asistent 

student 2. ročníku vysokoškolského prezenčního studia 
nebo vyššího odborného prezenčního studia  

RUMBURK    DĚČÍN    ÚSTÍ NAD LABEM    LITOMĚŘICE    TEPLICE    MOST    CHOMUTOV

Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených se 
studiem. Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena 
do 8. října 2021 následovně:

- poštou na adresu Nadační fond Krajské zdravotní, a. s., 
Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem 

- osobně na podatelnu Krajské zdravotní, a.s., 
Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem

- elektronicky e-mailem podepsaným zaručeným 
elektronickým podpisem na e-mail: nadacni.fond@kzcr.eu   

- elektronicky do datové schránky Nadačního fondu 
Krajské zdravotní, a.s. – rxn3b7m

(obálku nebo zprávu označte „Stipendium“).

100 000 
Kč/rok

100 000 
Kč/rok

100 000 
Kč/rok

50 000 
Kč/rok

zdravotnický záchranář, zdravotní laborant, 
dětská sestra, porodní asistentka

student 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního 
studia nebo vyššího odborného prezenčního studia 

psycholog, logoped
student 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního 

studia nebo student 1. a vyššího magisterského 
navazujícího studia s předpokladem následného získání 

specializované způsobilosti ve zdravotnictví

zdravotnický asistent - praktická sestra
student 3. a vyššího ročníku středoškolského prezenčního 

studia 

Bližší informace lze získat v pracovních dnech u p. Bc. Moniky Andrlíkové, 
telefon: +420 477 117 950, mobil: +420 603 557 922, nebo e-mail: nadacni.fond@kzcr.eu  
Podmínky programu, směrnici, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách: nf.kzcr.eu

www.kzcr.eu
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Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí a přátelském kolektivu. 

V našich nemocnicích poskytujeme 
komplexní ambulantní a lůžkovou péči 
ve všech základních, specializovaných 
i vysoce specializovaných oborech. Pro-
vozujeme lůžkovou následnou péči, do-
mácí péči, základní i specializovanou 
diagnostickou péči a lékárny.

• ZAJÍMAVÉ fi nanční ohodnocení

• nadstandardní NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
pro vybrané obory

• REZIDENČNÍ MÍSTA
• PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ a rozvoje

• TÝDEN DOVOLENÉ navíc a 5 „SICK DAYS“

• DOTOVANÉ STRAVOVÁNÍ v areálu nemocnice

• příspěvek na PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
• zázemí VĚDECKÝCH KNIHOVEN
• STIPENDIJNÍ PROGRAMY pro studenty

Jsme moderní nemocnice a největší 
zaměstnavatel v Pardubickém kraji

Nabízíme:

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

RÁDI V NAŠEM KOLEKTIVU PŘIVÍTÁME

PŘIDEJTE SE K NÁM!

5 tis.
zaměstnanců

1 mil.+
pacientů za rok 30 tis.+

operací ročně

5 mld.+
Kč obrat za rok

NOVÉ KOLEGY NA POZICE
LÉKAŘŮ A VŠEOBECNÝCH SESTER

Řadíme se mezi desítku 
největších nemocnic v zemi
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» Pro absolventy LF:
• Krajský náborový příspěvek na vybra-

né obory 400 000 Kč
• Zajištění bydlení
• Základní kmeny SV pod jednou 

střechou KKN
• Rychlý profesní růst pod odborným 

vedením svého školitele
• Aktivní zapojení do odborných výkonů 

či operativy již v počátku své lékařské 
praxe

• Podpora specializačního vzdělávání 
bez časové prodlevy

Profesní
start v krajské 
nemocnici?

» Pro studenty LF:
• Možnost odborných praxí na akredit-

ovaných pracovištích (jak v rámci 
studijního programu, tak i mimo něj)

• Stipendia od 4. ročníku
• Zajištění bydlení ZDARMA po dobu 

praxe
• Nabídka exkurzí v nemocnici Cheb 

i Karlovy Vary, kde je možné se sez-
námit s jednotlivými pracovišti, 
primářem a celým pracovním týmem

Karlovarská krajská 
nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19, 360 
01 Karlovy Vary

www.kkn.cz » Bližší informace
Mgr. Bc. Jana Zahálková, DiS.
+420 734 360 278
jana.zahalkova@kkn.cz
Renáta Mazelová
+420 723 936 433
renata.mazelova@kkn.cz

inzerce personalni 148x210.indd   1inzerce personalni 148x210.indd   1 24.10.2021   23:51:4224.10.2021   23:51:42
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Entfalte Dein 
Potenzial:

Marketa Duriacova,
Assistenzärztin Innere Medizin

Infos und Stellenangebote: www.mkkliniken.de
E-Mail: bewerbung@mkkliniken.de

Als Arzt bei uns
Wir bieten:

viel Erfahrung in der Weiterbildung junger Ärzte  
in den verschiedenen Fachabteilungen »Facharztcurriculum«

vielfältige interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten

alle Vorzüge der Nähe zur Rhein-Main-Metropole

Möglichkeiten zur Hospitation

»Ich arbeite gerne in der Klinik für 
Innere Medizin, weil wir ein super Team 
sind und ich durch unsere dynamische 
Arbeitsweise jeden Tag großen Spaß  
am Lernen und Arbeiten habe.«

MKK19512_Anzeige Zukunft als Arzt_A4.indd   1 30.08.19   16:12

Dein Ansprechpartner
Dr. med. Wolfgang Hahn
Chefarzt 
Medizinische Klinik II Schlüchtern
0049 6661 81-2909
wolfgang.hahn@mkkliniken.de

Main-Kinzig-Kliniken gGmbH
Krankenhaus Schlüchtern
Kurfürstenstraße 17
36381 Schlüchtern
www.mkkliniken.de

Entfalte Dein 
Potenzial im:

Der Weg nach Deutschland ist leider oft nicht einfach. Viele ärztliche Kollegen aus dem Ausland mussten  
einige Hürden überwinden, bis sie eine gute Stelle finden und mit der Tätigkeit in einem deutschen Krankenhaus 
beginnen konnten. 
Wir arbeiten seit Jahren sehr gut mit Kollegen aus dem Ausland zusammen. In dieser Zeit haben wir leider  
wiederholt erlebt, was alles schiefgehen kann. Deshalb wollen wir Dich mit einem besonderen Kursangebot  
schnell und sicher ans Ziel führen.

Unser Angebot:
Du erhältst einen kompakten Überblick über das deutsche Gesundheits- 
und Krankenhaussystem, wichtige Starthilfen für mehrere klinische Fächer, 
ärztliche Arbeitsweisen und den Umgang mit deutschen Arzneimitteln. 
Wir stellen Dir vor, wie Du am besten bei Deiner Suche nach einer 
geeigneten Arbeitsstelle in Deutschland vorgehst. Um unsere Region 
kennenzulernen, bieten wir Dir ein attraktives Rahmenprogramm an. 
Unterkunft und Verpflegung stellen die Main-Kinzig-Kliniken. Die 
Organisation der Anreise und deren Kosten trägst Du selbst. 
Wir geben unsere Erfahrungen neutral an Dich weiter – der Kurs versteht 
sich nicht als Werbeveranstaltung für unser Krankenhaus. Wenn Du 
teilnehmen möchtest, solltest Du über Deutschkenntnisse auf dem 
B2-Niveau verfügen. Ein Sprachzertifikat benötigst Du aber nicht für den 
Kurs. Im Anschluss an den Integrationskurs hast Du die Möglichkeit, an 
einer Hospitation in unserer Klinik teilzunehmen. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Kurs findet in unserem Krankenhaus 
in Schlüchtern statt. Die erfolgreiche Teilnahme bestätigen wir Dir mit 
einem Zertifikat. 

Schreibe uns bitte eine E-Mail, wenn Du Interesse an einer Teilnahme hast.

Integrationskurs für ausländische Ärzte 
Willst Du in Deutschland arbeiten?

Wir freuen uns auf Dich!

MKK19512_Integrationskurs.indd   1 30.08.19   15:58
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Entfalte Dein 
Potenzial:

Marketa Duriacova,
Assistenzärztin Innere Medizin

Infos und Stellenangebote: www.mkkliniken.de
E-Mail: bewerbung@mkkliniken.de
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Obory a pracoviště

Pneumologické
oddělení

Integrované onkologické
centrum

Odborné 
Ambulance

Komplexní 
rehabilitační
centrum

Laboratoř

Radiodiagnostické
oddělení

www.naplesi.cz  naplesi nemocnicenaplesi nemocnice-na-pleši

Jsme dynamicky se rozvíjející soukromé zdravotnické zařízení nedaleko Prahy. 
Děláme špičkovou medicínu, zakládáme si na nejmodernějších technologiích 
a postupech, efektivitě a partnerském přístupu k pacientům. Najdete u nás mladý 
kolektiv, ve kterém vládne týmový duch a přátelská atmosféra. Přímo v areálu máme 
školičku pro nejmenší, kino a v létě třeba open air festival. V roce 2020 jsme získali 
hodnocení Nejlepší nemocnice ve Středočeském kraji v hodnocení zaměstnanců.

Neléčíme nemoc, ale člověka

Nemocnice 
Na Pleši
#úplnějinánemocnice

NaPlesi_inzerce_2xA5 V7.indd   2NaPlesi_inzerce_2xA5 V7.indd   2 05.11.2021   16:2405.11.2021   16:24

+420 318 541 513 | personalni@naplesi.cz | www.naplesi.cz/kariera

Je pro tebe práce s lidmi více než jen směna a spokojenost pacientů 
na prvním místě? Chceš mít v práci nejen kolegy, ale také přátele? 
Hledáš místo, kde tě vezmou i bez praxe? 

Co se ti u nás bude líbit?

•  zvýhodněné bydlení v areálu nemocnice

•  jídlo jako od maminky s příspěvkem od zaměstnavatele

•  podpora vzdělávání a kariérního růstu

•  přizpůsobení úvazku nebo směn tvým potřebám

•  řada kulturních a firemních akcí zdarma

•   Sodexo kupóny a další zaměstnanecké benefity

Hledáme posily!

Lékař/ka 

Všeobecná sestra

Fyzioterapeut/ka 

Nutriční terapeut/ka 

NaPlesi_inzerce_2xA5 V7.indd   1NaPlesi_inzerce_2xA5 V7.indd   1 05.11.2021   16:2405.11.2021   16:24
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Obory a pracoviště

Pneumologické
oddělení

Integrované onkologické
centrum

Odborné 
Ambulance

Komplexní 
rehabilitační
centrum

Laboratoř

Radiodiagnostické
oddělení
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a postupech, efektivitě a partnerském přístupu k pacientům. Najdete u nás mladý 
kolektiv, ve kterém vládne týmový duch a přátelská atmosféra. Přímo v areálu máme 
školičku pro nejmenší, kino a v létě třeba open air festival. V roce 2020 jsme získali 
hodnocení Nejlepší nemocnice ve Středočeském kraji v hodnocení zaměstnanců.

Neléčíme nemoc, ale člověka

Nemocnice 
Na Pleši
#úplnějinánemocnice
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+420 318 541 513 | personalni@naplesi.cz | www.naplesi.cz/kariera

Je pro tebe práce s lidmi více než jen směna a spokojenost pacientů 
na prvním místě? Chceš mít v práci nejen kolegy, ale také přátele? 
Hledáš místo, kde tě vezmou i bez praxe? 

Co se ti u nás bude líbit?

•  zvýhodněné bydlení v areálu nemocnice

•  jídlo jako od maminky s příspěvkem od zaměstnavatele

•  podpora vzdělávání a kariérního růstu

•  přizpůsobení úvazku nebo směn tvým potřebám

•  řada kulturních a firemních akcí zdarma

•   Sodexo kupóny a další zaměstnanecké benefity

Hledáme posily!

Lékař/ka 

Všeobecná sestra

Fyzioterapeut/ka 

Nutriční terapeut/ka 
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PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

V NAŠEMTÝMU BUDETE ZKRÁTKA
SKVĚLÍ!

„Moderní, ekonomicky stabilní nemocnice s celokrajskou působností, poskytující 
špičkové služby klientům kvalitním a motivovaným personálem“. 
 
Jsme největší nemocnice v Kraji Vysočina s 1500 zaměstnanci. Pracuje u nás 245 lékařů a 688 všeobecných 
sester.
 
Péči poskytujeme na 715 lůžkách, z toho 66 je lůžek JIP. Ročne máme 25 tisíc hospitalizací a 360 tisíc 
ambulantních ošetření.
 
Jsme výukové pracoviště pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno pro obory Všeobecné 
lékařství a Klinická farmacie.
 
Máme akreditované obory pro specializační vzdělávání lékařů. Poskytujeme stipendium.
 
Jsme výukové pracoviště pro studenty nelékařských oborů: Praktická sestra, Všeobecná sestra, Porodní 
asistentka, Zdravotní laborant a Zdravotnický záchranář.
 
Zajišťujeme praktickou část specializačního vzdělávání pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotní 
laboranty.
 
Probíhá u nás akreditovaný kurz sanitářů.
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Komplexní onkologické centrum 
Kardiovaskulární centrum 
Iktové centrum 
Centrum péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a 
neuromyelitis optica pro dospělé a děti
Centrum vysoce specializované onkologické péče 
Dětské diabetologické centrum

SOUČÁSTÍ NEMOCNICE JSOU JIHLAVSKÁ MEDICÍNSKÁ AKADEMIE– JIMEA  
Motto: „Inspirujeme Vás teorií k lepší praxi “

JIMEA je součástí Nemocnice Jihlava. Zajišťuje 
aktivity v oblasti vzdělávací a výchovné činnosti. 
Spolupracuje s ČLK – vzdělávací aktivity jsou 
hodnoceny kredity. Formy vzdělávání: konferen-
ce, semináře – přednášející odborníci z NJ a z 
celé ČR. Publikace vzdělávacích materiálů v 
tištěné i elektronické formě

Postup studijní praxe je u nás jednoduchý. Student před plánovanou stáží 
kontaktuje primáře nebo vrchní sestru daného oddělení a dohodne si konkrétní 
období praxe. V případě, že má student trvalé bydliště v Kraji Vysočina, je smlouva 
bezplatná. Ostatní studenti mají smlouvu zpoplatněnou, poplatek činí 260 Kč bez 
DPH za den praxe. Potřebujete-li více informací, zavolejte nebo napište naší 
referentce vzdělávání paní Ivě Zdarsové, zdarsovai@nemji.cz; 567 157 161.

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. přiznání osobního příplatku

STUDIJNÍ PRAXE

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ

oddělení zobrazovacích metod
urgentní příjem
rehabilitační oddělení
oddělení geriatrie a následné péče
infekční oddělení
urologické oddělení
kardiologické oddělení
laboratoř HTO
lékařskou genetiku

HLEDÁME LÉKAŘE NA:

náborový příspěvek
možnost profesního růstu 
zázemí akreditované nemocnice
práci na plný úvazek
zaměstnanecké benefity
závodní stravování
zvýhodněný telefonní tarif

NABÍZÍME 

Web: www.nemji.cz   Facebook: www.facebook.com/nemocnicejihlava 
MUDr. Lukáš Velev, MHA – ředitel, tel.: 731 430 488, velevl@nemji.cz 
Ludmila Pysková – vedoucí OPM, tel.: 731 430 496, pyskoval@nemji.cz
Mgr. Hana Hladíková – náměstkyně OP, tel.: 731 628 885, hladikovah@nemji.cz
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špičkové služby klientům kvalitním a motivovaným personálem“. 
 
Jsme největší nemocnice v Kraji Vysočina s 1500 zaměstnanci. Pracuje u nás 245 lékařů a 688 všeobecných 
sester.
 
Péči poskytujeme na 715 lůžkách, z toho 66 je lůžek JIP. Ročne máme 25 tisíc hospitalizací a 360 tisíc 
ambulantních ošetření.
 
Jsme výukové pracoviště pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno pro obory Všeobecné 
lékařství a Klinická farmacie.
 
Máme akreditované obory pro specializační vzdělávání lékařů. Poskytujeme stipendium.
 
Jsme výukové pracoviště pro studenty nelékařských oborů: Praktická sestra, Všeobecná sestra, Porodní 
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Probíhá u nás akreditovaný kurz sanitářů.
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MILÍ ABSOLVENTI, BUDOUCÍ LÉKAŘŠTÍ KOLEGOVÉ,
čas letí jako bláznivý, a proto ho neztrácejte… U nás budete praco-
vat na svém dalším vzdělávání od prvního dne. Nemocnice Šum-
perk a.s. Vám umožní zapojení do stabilních týmů zkušených lé-
kařů, kteří Vás velmi rádi zasvětí do tajů Vámi zvoleného oboru. 
 Tak neváhejte, těšíme se na Vás!

www.nemocnicesumperk.cz

Co nabízíme?
AKREDITACE PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ KMENY

  v den nástupu jste zařazeni do oboru, tím pádem je praxe na vybraném pracovišti započítávána 
do specializačního studia – neztrácíte čas, okamžitě pracujete na svém dalším vzdělávání, ve stabil-
ním týmu lékařů; okamžitě máte přiděleného školitele, který Vám bude erudovaným průvodcem;

  nevyžadujeme podpis Kvalifikační dohody; jako Váš zaměstnavatel Vám hradíme povinné kurzy, 
stáže a ostatní akce týkající se specializačního vzdělávání;

  základní kmen můžete díky akreditacím absolvovat celý v rámci Nemocnice Šumperk a.s.;
  jsme pořadatelem vlastních sympozií a odborných konferencí, na kterých můžete dále rozvíjet 
své dovednosti a zároveň tak získávat kredity do systému celoživotního vzdělávání.

KDE BUDETE PRACOVAT?
Nemocnice Šumperk a.s. se nachází v krásném prostředí „brány Jeseníků“. Je všeobecnou ne-
mocnicí s rozsáhlým lůžkovým a ambulantním zázemím, poskytující nejen základní, ale také 
specializovanou zdravotní péči pro spádovou oblast až 250 000 pacientů. Disponujeme vysoce 
moderním vybavením včetně nové magnetické rezonance, neméně důležité jsou investice do 
zlepšování prostředí jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. V oblasti péče o zaměstnance jsme 
držitelem prestižního titulu Human Employer.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT!
Pokud chcete zjistit více informací o naší nemocnici, zaměstnaneckých benefitech nebo rozsa-
hu péče, neváhejte navštívit naše stránky www.nemocnicesumperk.cz nebo si můžete přímo 
dohodnout osobní schůzku: Ing. Mgr. Renata Vaverková, vedoucí personálního a mzdového 
oddělení, T: 607 925 724, E: renata.vaverkova@nemocnicesumperk.cz 

ABSOLVENSTKÝ
PROGRAM  

NEMOCNICE ŠUMPERK a.s.
pro budoucí lékaře

NEMOCNICE ŠUMPERK 
V ČÍSLECH

Nemocnice Šumperk a.s. je všeobecnou nemocnicí s roz-
sáhlým lůžkovým a ambulantním zázemím, poskytující nejen 
základní, ale také specializovanou zdravotní péči. Disponu-
jeme vysoce moderním vybavením včetně nové magnetic-
ké rezonance. V oblasti kvality a bezpečí poskytované péče 
jsme držitelem akreditačního certifikátu České společnosti 
pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. či titulu Baby Friendly 
Hospital, v oblasti péče o zaměstnance pak vlastníme pres-
tižní titul Human Employer.

Naše pacienty léčíme v souladu s nejnovějšími medi-
cínskými postupy, přičemž důraz klademe především 
na komplexnost, vysokou kvalitu a bezpečnost poskytova-
ných zdravotních služeb. Prioritou naší práce je spokojený, 
správně diagnostikovaný a vyléčený pacient, k čemuž nám 
slouží řada vlastních odborností, které mají pro správnou 
diagnostiku a léčebný proces nezastupitelný význam. Vel-
mi intenzivně se zaměřujeme na mezioborovou spolupráci 
a klademe velký důraz na prosazování této myšlenky jak 
v oblasti ošetřovatelské péče, tak také mezi lékaři. 

Většina našich oddělení jsou akreditovaná pro specializační 
vzdělávání lékařů, což je také jedním z faktorů záruky per-
spektivy, stability a profesního růstu našich zaměstnanců. 
V oblasti nelékařských zdravotnických profesí jsme pak dr-
žiteli akreditací pro praktickou výuku v bakalářském oboru 
porodní asistence a pro odbornou praxi v oboru specializač-
ního vzdělávání aplikovaná fyzioterapie, a stejně tak jsme 
držiteli pověření k provádění akreditovaného kvalifikačního 
kurzu „Sanitář“.

Nemocnice Šumperk a.s.Nemocnice Šumperk a.s. je všeobecnou nemocnicí s roz-

PŘEMÝŠLÍME 
O ZAMĚSTNANCÍCH JINAK

 V našich ambulancích ošetříme ročně více 
 jak 250 000 pacientů.

  Na lůžkách různých odborností hospitalizujeme 
 ročně ke 20 000 pacientů.

 Naši lékaři provedou ročně k 8 000 operací.

 Náš pracovní tým tvoří více než 1 000 zaměstnanců.

  Ročně pomůžeme na svět více jak 900 dětem.

  Nabízíme 22 moderně vybavených, většinou 
 akreditovaných pracovišť. www.nemocnicesumperk.cz

Hledáte zaměstnavatele, kterému na vás záleží? 
Chcete pracovat v příjemném prostředí 

s nejmodernější technikou? 
Profesně růst ve Vámi vybraném oboru? 

Pak je pro Vás Nemocnice Šumperk
tou správnou volbou!

Nemocnice Šumperk 
aktivně podporuje 
studenty - naše 
budoucí zaměstnance:

 realizace odborné praxe 
 po celou dobu studia,

 příležitost ke spolupráci 
 formou brigády v průběhu 
 studia,

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

 poskytnutí podpory pro 
 závěrečné absolventské 
 práce.

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

 profesní růst – nabídka 
 budoucího zařazení 
 do specializačního studia, 

 nástupnický model a karierní  
 postup v rámci interních  
 výběrových řízení,

 podpora skloubení 
 rodinného a pracovního 
 života formou flexibilního  
 pracovního úvazku,

 ubytování,

 mnoho dalších benefitů.
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Akreditovaná pracoviště.
Maximální podpora vzdělávání a osobního rozvoje.
Účast na vzdělávacích akcích.
Žádné kvalifikační dohody na specializační vzdělávání.
Rezidenční místa pro lékaře a nelékařské profese.
Výhodná mzda v závislosti na úrovni vzdělání, u nelékařského 
zdravotnického personálu rovněž s ohledem na praxi ve zdravotnictví.
Pro vybrané nelékařské profese náborové příspěvky a příspěvky na bydlení 
pro mimobenešovské uchazeče.
Přátelské pracovní prostředí a kolektiv, rodinná atmosféra.
Zaměstnanecké benefity - stravování, firemní jesle, příspěvek na penzijní 
připojištění, týden dovolené navíc, 2 dny zdravotního volna (Sick Days), 
očkování proti chřipce zdarma a další.

Odstartujte  
svOu kariéru u nás!

jak nelépe pOznat naši nemOcnici? 
Praxe či stáž Pro studenty je tím 

nejlePším řešením!
Mgr. Zuzana Kohoutová

Lékařské stáže a praxe
tel.: 317 756 579

zuzana.kohoutova@hospital-bn.cz

ing. alena chaloupková
Nelékařské praxe
tel.: 317 756 371

alena.chaloupkova@hospital-bn.cz

www.hospital-bn.cz
www.hospital-bn.cz/kariera/

nemocnice  
Rudolfa a stefanie, a.s.,  

nemocnice středočeského kraje 
Máchova 400,  

Benešov 256 01  
Tel.: 317 756 111

kaRiéRa kontakt: 317 756 554
pam@hospital-bn.cz

www.facebook.com/
nemocnicebenesov

Jsme Jedna z páteřních nemocnic v ČR

Jsme středně velká moderní nemocnice s dlouhou 
tradicí.

základním kamenem úspěchu  
Je náš pRofesionální tým

Disponujeme špičkovými pracovišti.

Nepřetržitě investujeme do rozvoje nemocnice - 
modernizace, rekonstrukce oddělení, nové pavilony.

Poskytujeme komplexní zdravotní péči - lůžka, 
ambulance, komplement.

Nabízíme speciální zdravotní programy - spánková 
laboratoř, sportovní medicína, vojenští veteráni ...

Naše lůžková kapacita je 435 lůžek a pracuje u nás 
950 zaměstnanců.
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Rádi byste se aktivně podíleli na ochraně a podpoře veřejného 
zdraví v Praze?  
Chcete získat specializaci v oboru hygiena a epidemiologie?  
Zajímáte se o nové trendy v ochraně veřejného zdraví?  
Máte zájem se učit od kolegů s dlouholetými zkušenostmi?  
 

Hledáme právě Vás! 
Nabízíme:  

 samostatnou zajímavou práci v oblasti zdravotnictví 
 stabilní zázemí státní organizace 
 odpovídající finanční ohodnocení v rámci platového 

zařazení (dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., v platném 
znění) 

 osobní ohodnocení dle dosahovaných výsledků 
 další vzdělávání a odborný růst, příspěvek na stravování 

a penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené a 5 dnů sick days 
 kratší pracovní úvazek a možnost sladění pracovního 

a osobního života 
 podporu zdravého životního stylu zaměstnanců 

 

Kontaktní údaje: 
 
Hygienická stanice hlavního města Prahy 
Rytířská 404/12, p.s. 203 
110 01 Praha 1 

Tel: 296 336 785 
Email: per@hygpraha.cz 
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Hygienická stanice hlavního města Prahy:  

 Orgán ochrany veřejného zdraví je správním úřadem, který 
plní úkoly státní správy v ochraně a podpoře veřejného 
zdraví  

 HSHMP jako subjekt práva veřejného je organizační 
složkou státu  

 Funkci zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví ČR, které 
je současně jejím nadřízeným orgánem 

 Působí na území hlavního města Prahy v rámci, kterého 
zajišťuje ochranu a podporu veřejného zdraví v těchto 
oborech:  
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Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, 

a.s. 
Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a.s. je významné 
zdravotnické zařízení, jehož 
100% vlastníkem je Liberecký 
kraj. Nemocnice má k dispozici 
celkem 488 lůžek a poskytuje 
zdravotní péči pro spádovou 
oblast až 150 000 obyvatel. 
Naše nemocnice je jedním z největších zaměstnavatelů Českolipska a 
zaměstnává více než 950 zaměstnanců.  
Nabízíme 

o Garance absolvování základního kmene v průběhu 30 měsíců 
o Významná podpora bezplatného vzdělávání bez kvalifikačních dohod 
o Vzdělávání na akreditovaných pracovištích 
o Pracovní smlouva na dobu neurčitou s plný úvazkem a dobrými 

platovými podmínkami  
o Zajistíme ubytování 
o Rozmanitá nabídka zaměstnaneckých benefitů (penzijní připojištění, 

obědové menu za 35 Kč, výhodný nákup v lékárně, kulturní akce, 
knihovna zdarma a mnoho dalších) 

o Navíc město Česká Lípa a Českolipsko je místem pro spokojený život 

Praxe 
Přijďte k nám na praxi a poznejte práci na 
oddělení, které Vás zajímá. Nabízíme také 
možnost stát se ZDRAVOTNÍKEM NA 
ZKOUŠKU. 

Bonus pro všechny mediky: UBYTOVÁNÍ A 
STRAVA ZDARMA. 
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Akreditace základních kmenů:   

ARO, pediatrie, gynekologie, chirurgie, interna, neurologie, ortopedie, 
radiologie, patologie, lékárna 

Akreditace specializovaného výcviku: 

Anesteziologie a intenzívní medicína, dětské lékařství, geriatrie, gynekologie a 
porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie, lékařská 
mikrobiologie, neurologie, ortopedie a 
traumatologie pohybového ústrojí, patologie, 
radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a 
fyzikální medicína, vnitřní lékařství  

Stipendium  
Výše stipendia: 

Předposlední ročník – 60.000 Kč 

Poslední ročník – 90.000 Kč 

Podmínky pro nárok na stipendium: 

Nástup do 60 dnů od úspěšného ukončení studia na 
HPP do naší nemocnice. 

Setrvání na pracovní pozici po dobu, po níž bylo 
stipendium vypláceno. 

Výhody našeho stipendijního programu:  

o Flexibilní začátek čerpání kdykoli během 
roku 

o Možnost výběru oddělení, na které 
nastoupíš 

o Jistá budoucnost – rezervace pracovního místa 
o Poslední prázdniny ti nikdo nevezme 
o Individuální přístup v případě nedokončení studia v řádném termínu  

Těšíme se na setkání a spolupráci! 

Kontaktujte naši personální ředitelku Mgr. Pavlínu Pilařovou 

Tel: 487 954 035, e-mail: pavlina.pilarova@nemcl.cz, www.nemcl.cz 
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Organizátoři:

TRIMED
3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Nikol Mravcová, Hlavní Organizátor
Valerie Sobková, Hlavní Organizátor
Daniel Kounek, Organizátor Vystavovatelská sekce
Ema Janáčová, Organizátor Vystavovatelská sekce
Jáchym Drašar, Organizátor Vystavovatelská sekce
Adéla Beníčková, Organizátor Vystavovatelská sekce
Tamara Maňáková, Organizátor Recepce
Aneta Mynářová, Organizátor Recepce
Paula Mihoková, Organizátor Recepce
Andrej Jasovský, Organizátor Přednášková sekce
Tereza Bečvářová, Organizátor Přednášková sekce
Nikola Moravcová, Organizátor Přednášková sekce
Tereza Entlerová, Organizátor Přednášková sekce
Lucie Hrubá, Organizátor Přednášková sekce
Kassandra Beltran, Organizátor Přednášková sekce
Kamila Kočí, Organizátor Přednášková sekce
Damián Zverec, Gra�k
Vasil Kostin, Gra�k

Pořadatelé:
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Organizátoři:

TRIMED
3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Nikol Mravcová, Hlavní Organizátor
Valerie Sobková, Hlavní Organizátor
Daniel Kounek, Organizátor Vystavovatelská sekce
Ema Janáčová, Organizátor Vystavovatelská sekce
Jáchym Drašar, Organizátor Vystavovatelská sekce
Adéla Beníčková, Organizátor Vystavovatelská sekce
Tamara Maňáková, Organizátor Recepce
Aneta Mynářová, Organizátor Recepce
Paula Mihoková, Organizátor Recepce
Andrej Jasovský, Organizátor Přednášková sekce
Tereza Bečvářová, Organizátor Přednášková sekce
Nikola Moravcová, Organizátor Přednášková sekce
Tereza Entlerová, Organizátor Přednášková sekce
Lucie Hrubá, Organizátor Přednášková sekce
Kassandra Beltran, Organizátor Přednášková sekce
Kamila Kočí, Organizátor Přednášková sekce
Damián Zverec, Gra�k
Vasil Kostin, Gra�k
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