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Kpt. Jaroše 2000; 390 03 Tábor

Nemocnice Tábor, a.s. přijme do pracovního poměru:

lékaře na ARO 

Vážené lékařky, vážení lékaři, medici

rád bych Vám nabídl práci na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení Nemocnice Tábor, a.s.

Co mohu nabídnout?

- práci v mladém, vstřícném, kolegiálním kolektivu, většina z nás má specializaci v oboru
- naše oddělení je nově postavené, otevřené v roce 2009, disponuje 5 lůžky – 3 v samostatných
boxech  –  kompletně  moderně  vybavené  ventilátory,  monitorovacími  jednotkami  f.  Dragger,  lineární
pumpy f. BBraun
- zrekonstruované operační sály s moderními, novými anesteziologickými přístroji
- anesteziologická ambulance
- možnost práce v ambulanci pro léčbu chronické bolesti
- na oddělení přijímáme ročně okolo 200 pacientů, podáme cca 5000 anestezií (celková, regionální,
perif. blokády)
- ve spolupráci s porodnicí podáváme epidurální analgezii
- dodržujeme zákoník práce – odchody po službě ráno, náhradní volno za soboty apod.
- 6 týdnů dovolené + 2 dny sickdays
- rozsáhlou nemocniční knihovnu
- parkování v areálu nemocnice zdarma
- zvýhodněný mobilní tarif
- vlastní jídelna
- další benefity

A hlavně?

- náborový příspěvek 100.000,- až 400.000,- dle stupně vzdělání
- pro „mimotáborské“ příspěvek na bydlení či dojíždění 10.000,- Kč měsíčně po dobu prvních 12-ti
měsíců zaměstnání
- možnost  vzdělávání  v  rámci  aktuálního  vzdělávacího  programu  na  našem  akreditovaném
pracovišti, další  
povinné stáže máme smluvně zajištěny s Nemocnicí v ČB a s předními klinikami v Praze a plně je hradíme
- garance zajištění všech povinných stáží, které jsou nutné k atestaci dle vzdělávacího programu   
- specializační vzdělávání bez smluvního závazku k nemocnici, žádná kvalifikační dohoda, vše plně
hradíme
- umožnujeme samozřejmě účast i na stážích nad rámec vzdělávacího programu  
- malebná krajina Jižních Čech  
- máme  akreditaci  na  základní  kmen  i  vlastní  specializovaný  výcvik  v oboru  Anesteziologie  a
intenzivní medicína

Budoucím lékařům při studiu v posledních dvou ročnících VŠ nabízíme stipendijní příspěvek, který je vázán 
na uzavření pracovního poměru po ukončení studia.
5.000,- měsíčně pro mediky v 5. ročníku
10.000,- měsíčně pro mediky v 6. ročníku

Zaujala Vás nabídka nebo byste o ní uvažovali?
- Prosím neváhejte mě kontaktovat na tel. 777 634 634 nebo e-mailem: radovan.prchlik@nemta.cz
- nabízím kdykoliv „stáž na zkoušku“ na den čí více s cílem poznat kolektiv, pracovní prostření,
město Tábor
- fotogalerie, informace o oddělení na www.nemta.cz

Těším se na shledání
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