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

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

lékaře na RTG oddělení 

– se specializací, ukončeným základním kmenem v oboru Radiologie a zobrazovací metody anebo 
absolventa LF

Radiologie je zajímavý, dynamický obor, který se rychle vyvíjí a profituje ze stále nových technických řešení 
jednotlivých vyšetřovacích přístrojů, prohlížecích monitorů a softwarových aplikací včetně umělé inteligence, 
které mají za cíl zpřesnit a usnadnit diagnostiku. Zobrazovací metody se využívají i k navigaci terapeutických 
výkonů.

Nabízíme:

- náborový příspěvek 100.000,- až 400.000,- podle stupně vzdělání

- přátelský pracovní kolektiv

- zajímavou práci se zobrazovacími metodami, jako jsou rentgenová vyšetření, ultrazvuk, výpočetní 
tomografie (CT) a magnetická rezonance 

- částečně pracovat z domova se vzdáleným připojením na pracoviště

- jsme akreditované pracoviště, dle aktuálních předpisů převážnou část povinné praxe v rámci 
specializačního vzdělávání – včetně stáže na magnetické rezonanci – můžete absolvovat na našem 
pracovišti

- absolvování stáží a kurzů nutných pro dosažení kmene a specializované způsobilosti v oboru, podporu v 
dalším vzdělávání

- dle potřeb oddělení se podílet na rozvoji nových metod a vyšetřovacích technik

- po dohodě s primářem oddělení nabízíme nezávaznou „stáž na zkoušku“ na den čí více s cílem poznat 
kolektiv, pracovní prostření našeho oddělení a samozřejmě i město Tábor; budete mít možnost strávit část 
pracovního dne nebo služby přímo na pracovišti, zkrátka zažít běžný pracovní den včetně radioklinických 
vizit, navštívit jednotlivá pracoviště a seznámit se s jejich náplní, promluvit si nejen s primářem, ale setkat 
se také s ostatními lékaři na oddělení, budete mít možnost zeptat se na to, co vás zajímá

- plný pracovní úvazek
- dobré mzdové ohodnocení
- 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
- 6 týdnů dovolené + 2 dny sickdays 
- parkování v areálu nemocnice zdarma
- zvýhodněný mobilní tarif
- vlastní jídelna
- další benefit

Máme akreditaci na základní kmen i vlastní specializovaný výcvik v oboru Radiologie a zobrazovací metody.

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

Rádi byste věděli více? 
V tom případě neváhejte kontaktovat primáře oddělení MUDr. Tomáše Jindru

- telefonní číslo: 607 799 860 

- pokud preferujete mailovou komunikace, určitě se ozvěte na mail:  tomas.jindra@nemta.cz
- fotogalerie a další informace nejen o našem oddělení naleznete na www.nemta.cz
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