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Tel.: 416 723 111

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.
Od roku 2006 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.

www.nemocnice-lt.cz
www.facebook.com/nemocnicelt
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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 umožníme 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.

www.nemocnice-lt.cz
www.facebook.com/nemocnicelt

