
NEMOCNICE TÁBOR, a.s.
Kpt. Jaroše 2000; 390 03 Tábor

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

  Lékaře/ku pro Interní oddělení – gastroenterologie

Požadujeme:
- vhodné i pro absolventy VŠ  
- uvítáme zařazení v přípravě v oboru, který má interní kmen, ale není podmínkou
- specializovaná způsobilost v oboru vítána, ale není podmínkou
- vítáme zejména jakékoliv dovednosti v digestivní endoskopii a abdominální sonografii

Nabízíme:
- práci ve stabilní společnosti na moderně vybaveném pracovišti
- přátelský pracovní kolektiv zaměřený na medicínskou kvalitu a empatii
- plný pracovní úvazek
- dobré mzdové ohodnocení
- náborový příspěvek 100.000,- až 400.000,- dle stupně vzdělání
- plně hrazené specializační vzdělávaní
- rozsáhlou nemocniční knihovnu
- pro „mimotáborské“ příspěvek na bydlení či dojíždění 10.000,- Kč měsíčně po dobu prvních 12-ti

měsíců zaměstnání
- 5 týdnů dovolené + 2 dny sickdays 
- parkování v areálu nemocnice zdarma
- zvýhodněný mobilní tarif
- vlastní jídelna
- další benefity

Další výhody:
Naše pracoviště aspiruje na statut Centra digestivní endoskopie s možností provádění pokročilých 
endoskopických výkonů.
Standardně provádíme pokročilé endoskopie včetně advanced ERCP a EUS.
Součástí našeho oddělení je i Centrum pro idiopatické střevní záněty s možností podávání biologické 
léčby.
Nabízíme práci i na interní ambulanci s neselektovaným příjmem pacientů (analogie urgentního 
interního příjmu), plně vybavené metabolické JIP a ve specializovaných ambulancích endoskopické, 
gastroenterologické, hepatologické, diabetologické, nutriční.

Máme mimo jiné akreditaci i na základní interní kmen, který je společný pro více oborů specializačního 
vzdělání, akreditaci pro specializační vzdělávání v oborech gastroenterologie a vnitřní lékařství.

Pro zájemce nabízíme možnost absolvovat nezávaznou „stáž“ se seznámením se s pracovištěm i 
kolektivem.
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

Nástup dle vzájemné dohody.

Bližší informace podá:
MUDr. Ladislav Douda, primář INT G tel. 381 606 000; 737 266 127; ladislav.douda@nemta.cz
Další informace včetně fotografií na stránkách oddělení na www.nemta.cz
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