Veľtrh práce
v zdravotníctve
AULA MAGNA
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Utorok 29. marca 2022, 10.00–16.00

Nemocnice
Svet zdravia

Svidník
Stropkov

Prešov

Nemocnice
Svet zdravia

Humenné

Vranov nad
Topľou

Spišská Nová Ves

Polikliniky
ProCare

Michalovce

Nemocnice
Svet zdravia
Košice

Banská Bystrica
Žiar nad
Hronom
Partizánske

Topoľčany

Zvolen
Banská Štiavnica

Sereď

Nitra

7x

Bratislava

Galanta

Dunajská Streda

Rimavská Sobota

Rožňava

Trebišov

Polikliniky
ProCare

Nemocnica Bory
(v prevádzke od 2023)

Polikliniky
ProCare

Nemocnica Bory
(v prevádzke od 2023)

FAKULTNÁ
NEMOCNICA
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TRETIA NAJVÄČŠIA fakultná
NEMOCNICA na Slovensku
Staráme sa o spádovú oblasť,
v ktorej žije štvrť milióna obyvateľov.

kontaktuj nás
zamestnanie@fnspza.sk

+421 41 5110 878
www.fnspza.sk
Facebook, Instagram
@nemocnicazilina
ul. Vojtecha Spanyola 43
012 07 Žilina

zamestnancov
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ročne

lôžok

Buď súčasťou tímu ŽILINSKEJ NEMOCNICE
RÔZNORODÉ ZAMESTNANECKÉ BENEFITY
ZARADENIE DO ATESTÁCIE BEZ ZBYTOČNÝCH ZDRŽANÍ
PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE VO VLASTNEJ JEDÁLNI
NÁBOROVÉ PRÍSPEVKY
PODPORA VZDELÁVANIA
ZĽAVY V LEKÁRNI A NA NADŠTANDARDNÚ STAROSTLIVOSŤ
Viac informácií a noviniek nájdete aj na našich sociálnych sieťach:
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Jsme moderní nemocnice a největší
zaměstnavatel v Pardubickém kraji

Přidej se k nám!

Hledáme všeobecné sestry, lékaře
i kolegy do nelékařských profesí

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

4 600+

zaměstnanců

1 mil.+

pacientů za rok

33 tis.+

operací ročně

3,5 mld.+
Kč obrat za rok

Řadíme se mezi desítku
největších nemocnic v zemi
V našich nemocnicích poskytujeme komplexní ambulantní a lůžkovou péči ve všech základních,
specializovaných i vysoce specializovaných oborech. Provozujeme
lůžkovou následnou péči, domácí
péči, základní i specializovanou
diagnostickou péči a lékárny.

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí a přátelském kolektivu.

Více na www.nempk.cz/kariera

Sleduj nás na sociálních sítích

STAŇ SE SOUČÁSTÍ TÝMU
NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU
Jsme moderní nemocnicí s bohatou tradicí a dobrou dopravní dostupností.
Poskytujeme komplexní ambulantní a lůžkovou péči ve všech základních, ale i v mnoha
specializovaných oborech
NEMOCNICE VE ZKRATCE:










18 lékařských odborností
477 lůžek (333 akutních, 31 intenzívních, 95 následné péče)
279 tisíc ambulantně ošetřených pacientů a přes 16 tisíc hospitalizovaných pacientů
ročně
1 100 porodů ročně
Disponujeme pracovišti následné intenzívní péče a dlouhodobé ošetřovatelské
intenzívní péče
Centrální urgentní příjem s centralizací akutních oborů
1 150 zaměstnanců
160 000 obyvatel spádová oblast
Ekonomicky stabilní organizace

CO TI MŮŽEME NABÍDNOUT?


















Zázemí stabilní organizace
Dobrou firemní kulturu
Perspektivní a zajímavou práci na moderně vybavených pracovištích
Podporu specializačního vzdělávání, osobního a profesního rozvoje
25 dnů dovolené
SickDays
Příspěvek na penzijní spoření až 12 000,- Kč/rok
Kartu FokusPass
Nemocniční poukázky
Možnost zajištění ubytování za zvýhodněnou cenu
Příspěvek na závodní stravování
MultiSport kartu
Slevy na nákup v nemocniční lékárně
MŠ s prodlouženou provozní dobou
Zvýhodněný tarif na mobil pro zaměstnance i rodinu
Pro studenty možnost stipendia
Studenti – možnost brigády během studia

KONTAKTUJ NÁS
Mgr. Emília Juříčková
vedoucí oddělení lidských zdrojů
jurickova@nemfm.cz
558 415 091

www.nemfm.cz

ZAČNITE
KARIÉRU U�NÁS!
Poďte robiť do našich laboratórií v�sieti Unilabs Slovensko
a�my vám dokážeme, že medicína je zaujímavá aj
v�laboratórnych podmienkach.

R
Režem
tkanivá
na plátky tenšie
n
ako mušie krídla
Chceš si to vyskúšať?

unilabspracabuducnosti

PRACUJEME NA ZDRAVŠEJ BUDÚCNOSTI

Unilabs.sk/kariera

Pridajte

sa k nám do tímu!

NsP Považská Bystrica príjme
do pracovného pomeru:
• lekárov špecialistov

so základným platom od 2605,90 eur

• lekárov absolventov

so základným platom od 1416,25 eur

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Nemocnica s poliklinikou
Považská Bystrica
Nemocničná 986
017 26 Považská Bystrica
sekretariat@nemocnicapb.sk

Ponúkané výhody:
-rekreačný príspevok
-týždeň dovolenky nad rámec zákonníka práce
-motivačné finančné ohodnotenie
-možnosť osobného rastu a ďalšieho vzdelávania
- poskytnutie ubytovania

+421 42/4304 274

Hľadáme lekárov,
sestry a pôrodné
asistentky
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+421 44 55 63 526 | kl.502
riaditelstvo@nsplm.sk

PÔRODNÁ ASISTENTKA:
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Oddelenie úrazovej chirurgie
Neurologické oddelenie
Rýchla lekárska pomoc
Interné oddelenie
Detské oddelenie
Urgentný príjem
Interná ambulancia
Nefrologická ambulancia
Onkologická ambulancia
Diabetologická ambulancia
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Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Jednodňová zdravotná starostlivosť ORL
Novorodenecké oddelenie
Interné oddelenie a JIS
Oddelenie dlhodobo chorých
Neurologické oddelenie a JIS
Psychiatrické oddelenie
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
Urgentný príjem
Pediatrické oddelenie

SESTRA:

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Hematologicko - transfúziologické oddelenie
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
Jednodňová zdravotná starostlivosť ORL
Jednodňová zdravotná starostlivosť urológia
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia
Kardiologická ambulancia pre dospelých
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Detská kardiologická ambulancia
Gastroenterologická ambulancia
Oddelenie dlhodobo chorých

LEKÁR:

Liptovská nemocnica
s poliklinikou MUDr. Ivana
Stodolu Liptovský Mikuláš
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hľadáme lekárov,
sestry a pôrodné
asistentky

+421 43 580 14 69
sarena@donsp.sk

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

PÔRODNÁ ASISTENTKA:

Interné oddelenie
Detské oddelenie
Novorodenecké oddelenie

SESTRA:

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Interné oddelenie
Oddelenie dlhodobo chorých
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
Chirurgické oddelenie
Novorodenecké oddelenie

LEKÁR:

1
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Dolnooravská nemocnica
s poliklinikou MUDr. Ladislava
Nádaši Jégého Dolný Kubín

Staňte se i Vy součástí
našeho týmu!
Moderní a akreditované zdravotnické
zařízení zabývající se poskytováním
komplexní zdravotní péče, a to akutní
lůžkové, ambulantní, diagnostické,
lékárenské, dlouhodobé a následné
lůžkové péče.

HLEDÁME LÉKAŘE A OSTATNÍ
ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY
LÉKAŘE (i absolventy) na tato oddělení:





chirurgické,
interní,
LDN,
neurologické,






ORL,
plicní,
rehabilitační,
urgentní příjem a další.

ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY






všeobecné sestry se specializací v ARIP nebo perioperační péči,
všeobecné sestry na chirurgické, interní, rehabilitační oddělení a
další,
sanitáře na chirurgické, interní, ortopedické oddělení a další,
zdravotní laboranty, radiologické asistenty.

NABÍZÍME VYSOKÉ NÁBOROVÉ A STIPENDIJNÍ PŘÍSPĚVKY!
VÍCE INFORMACÍ SE DOZVÍTE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
V SEKCI VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA.
Mgr. Nikola Dusíková

Bc. Kateřina Chlubnová

Personalista – nábor

Vedoucí Personálního oddělení

tel.: +420 568 809 455
e-mail: ndusikova@nem-tr.cz

tel: +420 568 809 643, +420 734 526 026
e-mail: kchlubnova@nem-tr.cz

personalni@nem-tr.cz

www.nem-tr.cz

Hľadáme lekárov,
sestry a pôrodné
asistentky

+421 43 530 74 00
vranova.katarina@nsptrstena.sk

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
Psychiatrické oddelenie
Chirurgické oddelenie
Interné oddelenie
Detské oddelenie

SESTRA:

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Oddelenie dlhodobo chorých
Interné oddelenie
Chirurgické oddelenie
Rádiologické oddelenie
Psychiatrické oddelenie
Paliatívne oddelenie
Hematologicko - transfúziologické oddelenie

LEKÁR:

2
2
2
3
1
1

1
1
1
1
1
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Hornooravská
nemocnica s poliklinikou
Trstená

• Jsme okresní nemocnice s bohatou tradicí
a výbornou dopravní dostupností
• Máme špičkové vybavení
• Podporujeme týmovou spolupráci
a odborné vedení
• Naše oddělení jsou akreditována
pro vzdělávání
• Pomůžeme Vám s bydlením
přímo v Kroměříži
• Můžete využívat řadu
dalších benefitů

Hledáme kolegyni nebo kolegu na pozici

LÉKAŘE PRO ODDĚLENÍ
| INTERNA, PLICNÍ, OOP
| NEUROLOGICKÉ
| GASTROENTEROLOGICKÉ
PŘIDEJTE SE K NÁM
DO NEMOCNICE S LIDSKÝM ROZMĚREM

Tel.: (+420) 573 322 501
Sídlo: Havlíčkova 660/69,
767 01 Kroměříž

E-mail: kariera@nem-km.cz
Web: www.nem-km.cz

Absolventům lékařských fakult

nabízíme aktuálně pracovní pozice:

Lékař | Lékařka
na dětské oddělení
na ortopedické oddělení
n na oddělení anesteziologie
a resuscitace
n na interní oddělení
n na neurologické oddělení
n na oddělení následné péče
n na ORL oddělení
n
n

Lékaře během specializačního vzdělávání nevážeme kvalifikační dohodou, tedy závazkem setrvání
v pracovním poměru po dokončení atestace

Pro bližší informace kontaktujte:
n

Ing. Martin Pavlica, MHA

náměstek pro personální řízení
n tel.: +420 571 818 130
n e-mail: pavlica@nemocnice-vs.cz
n
n
n

Ing. Eva kurtinová | personalistka
tel.: +420 571 818 108
e-mail: kurtinova@nemocnice-vs.cz

Mezi další dlouhodobě nabízené
benefity patří:
n

n

Úhrada nákladů na speciální
vzdělávání (poplatky za stáže,
kurzy, cestovné, ubytování)

Mimořádné placené studijní volno
před atestační zkouškou

n Nadstandardní

v rámci služeb

n
n
n

finanční hodnocení

25 dnů dovolené

Možnost ubytování

Příspěvek na penzijní připojištění
až 6 000 Kč ročně

n Zvýhodněný

příplatek za příslužbu
na telefonu a za pracovní
pohotovost

n

Další benefity zveřejněné na:

www.nemocnice-vs.cz

37
ambulancií

Vnútorné lekárstvo a JIS
Pediatria
Pediatrická intenzívna medicína
Neonatológia
Chirurgia a JIS
Ortopédia a úrazová chirurgia a JIS
Gynekológia a pôrodnica
Otorinolaryngológia
Oftalmológia
Neurológia a JIS
Infektológia a JIS
Urológia
Radiačná onkológia
Anesteziológia a intenzívna medicína
Cievna chirurgia a JIS
Urgentná medicína
HOSPIC

17
lôžkových
oddelení

Klinická biochémia
Hematoógia a transfúziológia
Skiagrafia a skiaskopia
CT / počítačová tomografia/
Sonografia / Ultrazvuk/
Mamografia
Funkčná diagnostika
Ústavná lekáreň
Dopravná zdravotná služba

nelôžkové
oddelenia

450
lôžok

Kontakt : MUDr.Jozef Tvrdoň, námestník LPS
č.t. 0944 690 707
Ing. Jana Gondová, vedúca PAM
č.t. 0903 017 109

BENEFITY :
• Stabilné pracovné prostredie,
• Náborový príspevok.
• Možnosť vzdelávania a rastu.
• Možnosť ubytovania /byt/.
• Príspevok na stravovanie.
• Osobné príplatky a
preplácanie nadčasov.
• Dobrú adaptáciu v kolektíve

850
zamestnancov

staň sa súčasťou Tímu odborníkov

Programovo KOMPLEXNÁ nemocnica hľadá práve Teba,

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

ŽIJEME
POSLÁNÍM

LÉKAŘ ABSOLVENT
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín přijme

LÉKAŘE ABSOLVENTY

PRO NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ GERONTOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
KOŽNÍ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU
UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD
ODDĚLENÍ TRAUMATOLOGIE INTERNÍ ODDĚLENÍ
KARDIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ CHIRURGIE
ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE
HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ DALŠÍ ODDĚLENÍ
PRO VYBRANÉ OBORY NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK AŽ 250 000 Kč
POŽADAVKY PRO VZNIK
PRACOVNÍHO POMĚRU
pracovní poměr, úvazek 1, způsobilost k výkonu
povolání dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném
znění
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost
nástup ihned nebo dle dohody

NABÍZÍME
zázemí velké krajské nemocnice se specializovanými pracovišti a špičkovým vybavením
odborný růst a podporu specializací v oboru
zvýhodněný tarif mobilních operátorů pro
zaměstnance i rodinné příslušníky
možnost ubytování ve firemní ubytovně
včetně ubytování na 3 měsíce zdarma

příspěvek na stravování, zajištění stravování
i při nočním provozu
5 dní dovolené navíc
možnost zabezpečení dětí ve firemní mateřské
školce
další zaměstnanecké benefity

PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY
včetně telefonního spojení posílejte
na e-mail: personalni@bnzlin.cz
nebo na adresu:
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Personální oddělení
Hana Polášková
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
tel.: 577 551 111
www.kntb.cz
bnzlin@bnzlin.cz
www.facebook.com/batovanemocnice
batova_nemocnice

Staňte sa súčasťou
nášho
záchranárskeho
tímu
Kto sme?
S p o l o č n o s ť
AIR-TRANSPORT
EUROPE, spol. s r.o. pôsobí
na európskom leteckom trhu už
viac ako 30 rokov. Patrí k prvým
súkromným leteckým spoločnostiam
v histórii Slovenska. Počas celého svojho
pôsobenia poskytuje služby v oblasti leteckej
záchrany (VZZS), leteckého priemyslu a údržby
vrtuľníkov.

Čo patrí do našej divízie?
•
•
•
•
•
•

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS)
Medicínske lety lietadlom
Vrtuľníkové servisné stredisko
Prenájom Executive Jet
Obchodné oddelenie
Letecká škola

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS)
• posádky v trojčlennom zložení (pilot, lekár, záchranár)
• v pohotovosti 24/7
• záchranné akcie vykonávané pomocou
špeciálnej záchrannej činnosti
• medzinemocničné prevozy pacientov
• ﬂotila 13 záchranárskych vrtuľníkov

Kde pôsobíme?
• LZS Olomouc
• LZS Ostrava

• Bra
Bratislava • Banská Bystrica
• Pop
Poprad • Košice • Nitra • Žilina
• Tre
Trenčín

Koho hľadáme? A aké sú požiadavky?
Lekár s atestáciou z urgentnej medicíny, anestéziológie
a intenzívnej medicíny alebo lekár zaradený do
špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná
medicína alebo v špecializačnom odbore anestéziológia
a intenzívna medicína
Záchranár – ukončené minimálne úplné stredné odborné
vzdelanie v odbore zdravotnícky záchranár, prax na oddelení
urgentnej zdravotníckej starostlivosti (centrálny príjem)
alebo v pozemnej záchrannej službe, resp. prax na oddelení
ARO alebo JIS a musí absolvovať ďalšie povinné odborné
školenia
Pilot – s licenciou obchodného alebo dopravného pilota,
typová kvaliﬁkácia (vieme zabezpečiť aj my), minimálny
nálet 1000 hodín, schopnosť vykonávať nočné lety,
zdravotná kvaliﬁkácia I. triedy a preferujeme pilotov, ktorí
majú skúsenosti s lietaním s lanom v podvesnom zariadení
alebo navijakom
Kontakt:
AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.
Letisko Poprad-Tatry
058 98 Poprad
Slovenská republika
www.ate.sk

Telefón: +421 52 7761 911
Fax:
+421 52 7881 603
E-mail: krizalkovicova@ate.sk

Ing. Alena Ferová

Vedúca personálneho oddelenia
mail: alena.ferova@fntn.sk
tel.: + 421 32 6566 255

Hľadáme lekárov,
sestry a pôrodné
asistentky
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+ 421 41 46 04 327 | kl. 394
riaditel@kysuckanemocnica.sk | mikolkova@kysuckanemocnica.sk

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

PÔRODNÁ ASISTENTKA:

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
Oddelenie dlhodobo chorých
Detské oddelenie a JIS
Novorodenecké oddelenie a JIS

SESTRA:

Interné oddelenie a JIS
Detské oddelenie a JIS
Neurologické oddelenie a JIS
Chirurgické oddelenie a JIS
Oddelenie úrazovej chirurgie a JIS
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Oddelenie hematológie a transfuziológie
Urologická ambulancia
Neurologická ambulancia
Infektologická ambulancia
Otorinolaryngologická ambulancia
Ambulancia pneumológie a ftizeológie
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

LEKÁR:

Kysucká nemocnica
s poliklinikou Čadca

Profesní
start v krajské
nemocnici?
» Pro absolventy LF:

» Pro studenty LF:

•

•
•
•

•
•

•
•
•

Krajský náborový příspěvek 400 000 Kč
Zajištění bydlení/příspěvek
na bydlení
Základní kmeny specializačního
vzdělávání pod jednou střechou
Rychlý profesní růst pod odborným
vedením školitele
Aktivní zapojení do odborných výkonů
či operativy
Podpora specializačního vzdělávání
bez časové prodlevy

•

Možnost odborných praxí
na akreditovaných pracovištích
Stipendia od 4. ročníku LF
Ubytování po dobu praxe ZDARMA
Nabídka exkurze v nemocnici Karlovy
Vary i Cheb, seznámení s pracovištěm,
primářem a pracovním týmem

» Bližší informace
www.kkn.cz
Karlovarská krajská
nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19,
360 01 Karlovy Vary

Lékaři:
Klára Bílská
tel.: +420 733 166 128
e-mail: klara.bilska@kkn.cz
Nelékařský zdravotnický personál:
Renáta Mazelová
tel.: +420 723 936 433
e-mail: renata.mazelova@kkn.cz

Nemocnice Břeclav nabízí
náborový příspěvek i specializovaná
pracoviště
Nemocnice Břeclav patří mezi páteřní krajská zařízení Jihomoravského
kraje. V okresním městě je již od 90.
let 20. století, nicméně v posledních
letech se i díky zřizovateli a podpoře
z Evropské unie podařilo investovat do
vybavení více než 100 milionů korun.
V letošním roce, po silné bouřce, která
vyústila v tornádo v několika obcích, se
částečné opravy dočkají také poničené
budovy.
Nemocnice Břeclav, p.o., může budoucím lékařkám, lékařům i dalšímu
zdravotnickému personálu hodně
nabídnout. Kromě krásného prostředí
jižní Moravy s bohatými tradicemi nemocnice nabízí např. možnost zajištění
ubytování ve vlastní ubytovně, zajímavý náborový příspěvek, příspěvek na
penzijní připojištění či stravu. Samozřejmostí je přátelský kolektiv.
Vyjma toho, a to je podstatné, má Nemocnice Břeclav akreditované
všechny obory, předpokladem je tedy i odborný a pracovní růst. V posledních letech se povedlo zainvestovat do obnovy mnoha přístrojů,
tím nejnovějším je výkonná magnetická rezonance, která slouží lidem
po celé jižní Moravě a díky novým technologiím je uživatelsky velmi
příjemná jak pro pacienty, tak samozřejmě pro lékaře a radiologické
asistenty.
Personální oddělení
+420 519 315 116

Díky dobré spolupráci s vynikajícími lékaři a specialisty máme specializovaná pracoviště, kde provádíme např. bariatrické operace, a nově
v nemocnici otevíráme od listopadu paliativní ambulanci, která
spojuje hned několik odborníků do péče, která je v posledních letech
v nemocnicích opomíjená.
Zjistěte si o nás více, potřebné informace najdete na www.nembv.cz
Těšíme se na Vás.
Ing. Petr Baťka, ředitel

TEL: 037/6548 111, WEB: WWW.PNVZ.SK

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA VEĽKÉ ZÁLUŽIE, RÍNOK 334/48, 951 35 VEĽKÉ ZÁLUŽIE

v roku 1957. Nedávno sme oslávili 60 výročie založenia
našej nemocnice. nachádza sa v prekrásnom prostredí rozsiahleho parku
pôvodného kaštieľa Esterházyovcov, ktorý je najmä v letných mesiacoch
plný zelene a rozkvitnutých stromov. Prechádzkami a posedením na
lavičkách môže nájsť každý zdroj pokoja a pohody. Nemocnica je
považovaná za vynikajúce zdravotnícke pracovisko. Očakáva vás ústretový
a odborne erudovaný personál, ktorý napomôže vášmu odbornému rastu.

– závislosti.

– psychózy,

– poruchy osobnosti,

– depresie,

– psychoreaktívne stavy,

ústavnú zdravotnú starostlivosť v odboroch psychiatria, gerontopsychiatria a
medicína drogových závislostí. Nemocnica realizuje liečbu komplexného rozsahu
psychiatrických diagnóz:

Psychiatrická nemocnica Veľké ZálužiE

•

•

•

•

WWW.PNVZ.SK ALEBO PRIAMO NA PERSONÁLNOM ODDELENÍ: 037/6548 814

LEKÁR PSYCHIATER
LEKÁR BEZ ŠPECIALIZÁCIE
SESTRA ŠPECIALISTKA
SESTRA

• NADŠTANDARDNÉ PLATOVÉ PODMIENKY,
• PRIZNÁVANIE 13. A 14.-TEHO PLATU,
• PRÍSPEVOK ZO SOCIÁLNEHO FONDU NA REKREÁCIU
NAD RÁMEC ZÁKONA,
• PRÍSPEVOK NA KULTÚRNE PODUJATIA, DOPRAVU DO
ZAMESTNANIA,
• PRÍSPEVOK NA DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE,
• MOŽNOSŤ VYUŽITIA PODNIKOVEJ CHATY NA REKREAČNÉ
ÚČELY,
• PODPORA VZDELÁVANIA A ODBORNÉHO ROZVOJA
ZAMESTNANCA,
• TÝŽDENNÝ PRACOVNÝ ČAS 37,5 HODINY.

P O Ď K NÁM PRACOVAŤ.

PŘEMÝŠLÍME
O ZAMĚSTNANCÍCH JINAK
Nemocnice Šumperk a.s. je všeobecnou nemocnicí s rozsáhlým lůžkovým a ambulantním zázemím, poskytující nejen
základní, ale také specializovanou zdravotní péči. Disponujeme vysoce moderním vybavením včetně nové magnetické 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 prestižní titul Human Employer.

Nemocnice Šumperk
aktivně podporuje
studenty - naše
budoucí zaměstnance:

Naše pacienty léčíme v souladu s nejnovějšími medicínskými postupy, přičemž důraz klademe především
na komplexnost, vysokou kvalitu a bezpečnost poskytovaných 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. Velmi intenzivně se zaměřujeme na mezioborovou spolupráci
a klademe velký důraz na prosazování této myšlenky jak
v oblasti ošetřovatelské péče, tak také mezi lékaři.

příležitost ke spolupráci
formou brigády v průběhu
studia,

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

NEMOCNICE ŠUMPERK
V ČÍSLECH
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.

realizace odborné praxe
po celou dobu 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.

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!

Ročně pomůžeme na svět více jak 900 dětem.
Nabízíme 22 moderně vybavených, většinou
akreditovaných pracovišť.

www.nemocnicesumperk.cz

JSME ZDE PRO VÁS

Proč Nemocnice Vyškov?
Odbornost:
akreditace specializačního vzdělávání Ministerstva zdravotnictví ČR pro všechny
lékařské obory provozované nemocnicí a pro obor porodní asistence
Solidnost:
zázemí stabilního zaměstnavatele v moderním prostředí s špičkovým přístrojovým vybavením

Našim zaměstnancům nabízíme:
• Příjemné pracovní prostředí v
akreditovaném zdravotnickém zařízení
Českou společností pro akreditaci
• Podporu při vzdělávání a osobním
růstu zaměstnance, bezplatné
využívání knihovny Nemocnice
• Pomoc při vyřizování Uznání
způsobilosti k výkonu povolání na
území ČR pro uchazeče - zdravotnické
pracovníky o zaměstnání
• 5 týdnů řádné dovolené
• Stabilní platové a pracovní podmínky
Příspěvky a výhody
• dotované stravování v zaměstnanecké
jídelně - výběr z 5 jídel
• příspěvek na penzijní připojištění
• zvýhodněné bankovní účty
• nadstandardní pokoj pro zaměstnance
zdarma
• odměny za čestné dárcovství krve

• odměny k odchodu do důchodu
• parkování pro zaměstnance v areálu
nemocnice
Podpora dalšího vzdělávání
• specializační vzdělávání
zdravotnických pozic
• rezidenční místa
• úhrada konferencí a kongresů a
dalších vzdělávacích aktivit dle
pracovního zařazení
• stipendia pro studenty vybraných
zdravotnických pozic
Podpora zaměstnanců s dětmi
• možnost zkrácených úvazků
• příspěvek na rekreace
Péče o zdraví zaměstnanců
• poukázky do lékárny
• důraz na bezpečnost a zdraví
zaměstnanců

www.nemvy.cz

Veľtrh práce v zdravotníctve

