Vážení budoucí kolegové!
Na naše interní oddělení hledáme zájemce o vnitřní lékařství a jeho subspecializace – absolventy či
lékaře zařazené do interního kmene. Nabízíme vám zaměstnání na velmi dobře vybaveném, velkém,
stolůžkovém oddělení interním oddělení pod supervizí atestovaných lékařů s možností profesního
růstu a další specializace ve vnitřním lékařství, intenzivní péči, endokrinologii, diabetologii,
gastroenterologii a výhledově i v paliativní péči. Jsme jednou z prvních nemocnic střední velikosti
s vlastním oddělením paliativní péče včetně lůžkové jednotky, v nemocnici funguje společný příjem
akutně nemocných – emergency. V anketě Férové pracoviště dosahuje naše oddělení velmi slušných
výsledků. Neatestovaným zájemcům o práci na našem oddělení nabízíme následující:
-

Férové jednání a bezplatné stáže a povinná školení v rámci interního kmene
Práci bez dlouhodobých závazků a eventuálních penalizací
Nekomplikovaný postup k získání interního kmene v nejbližším možném termínu
Vstřícný přistup k lékařkám a lékařům na mateřské dovolené s možností zkráceného úvazku (v
současnosti máme 3 lékařky na částečný úvazek po MD)
Možnost získání rezidenčního místa dle aktuálních pobídek MZdČR (v současné době jsou 4
lékaři na rezidenčním místě)
Po zkušební době možnost získání úvazku na dobu neurčitou (pokud zvažujete hypotéku)
Zaměstnání s podporou postgraduálního vzdělávání po kmeni bez kvalifikačních dohod (kromě
kardiologie)
Výuku v základní ultrasonografické diagnostice pro všechny mladší sekundáře
Možnost vykonání všech stáží v rámci kmene na pracovištích naší nemocnice, bez poplatku a
čerpání volna
Podporu vzdělávání s účastí na nekomerčních domácích kongresech a sympoziích
4-5 služeb měsíčně
Setkání se syrovou realitou českého zdravotnictví
Příjemný multikulturní pracovní kolektiv
Možnost ubytování v nemocniční ubytovně
Péči o děti v rámci dětské skupiny
Dobrou dojezdovou vzdálenost z Prahy – cesta „proti proudu“ bez kolon

Chceme udržovat silný a soudržný kolektiv lékařů na všech stupních vzdělávacího procesu, abychom se
nemuseli pohybovat za hranou zákonných norem stran přesčasové práce. Nenabízíme žádné náborové
příspěvky, ale svobodnou volbu. Naši lékaři mají na trhu práce velkou cenu a učíme je flexibilitě.
Syndromu vyhoření se snažíme čelit možností střídat pracoviště různého zaměření a intenzity
poskytované péče – od svižného akutního příjmu a intenzivní lůžkové péče přes standardní oddělení
až k péči paliativní. U nás získáte komplexní přehled o problematice současné interny v celé její šíři a
uvidíte vše, co znáte jen z učebnic na vlastní oči.
V případě zájmu kontaktujte primáře oddělení na e-mailu filip.zavada@gmail.com nebo
filip.zavada@onp.cz. Přijeďte se podívat, rádi vám vše ukážeme.

