Lékař/ka - specialista v oboru kardiologie/v přípravě na atestaci
na Kliniku kardiologie

Koho hledáme:
●

Klinika kardiologie přijme lékaře do odborné přípravy ke kardiologické atestaci. Absolventi interního kmene
výhodou. Pozice je vhodná i pro absolventy lékařské fakulty se zájmem o další vzdělávání v oboru kardiologie.

Náplň práce:
●

Komplexní klinická péče o pacienty s kardiovaskulárními chorobami.

Požadavky:
●
●
●

Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře podle Zákona č. 95/2004 Sb.
Znalost anglického jazyka
Aktivní přístup a zodpovědnost

Nabízíme:
●
●
●

Pracovní podmínky vylepšujeme řadou dalších zaměstnaneckých benefitů a odměn.
Možnost ubytování pro mimopražské kolegy
Možnost dalšího vzdělávání a získávání cenných profesních zkušeností

O nás:
●

●

●

Klinika kardiologie IKEM poskytuje nejkomplexnější péči o pacienty se srdečními a cévními chorobami v České
republice.
Hlavní obory zahrnují arytmologii, intervenční kardiologii, srdeční selhání, plicní hypertenzi a zobrazovací
metody.
Disponuje širokým spektrem diagnostických a léčebných metod a moderním vybavením.

Co Vás u nás čeká:
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

●
●

Práci v superspecializovaném zdravotnickém zařízení ČR vybaveném nejmodernějšími technologiemi.
Zázemí stabilní státní příspěvkové organizace.
Adaptačním procesem vás po celou dobu zkušební doby provedou kvalitní školitelé.
Částečně hrazené ubytování pro mimopražské uchazeče v blízkosti pracoviště - Ubytovna IKEM, Ubytovna
Emmy.
Motivující a konkurence schopné platové ohodnocení včetně zvláštních příplatků.
5 týdnů dovolené.
Placené osobní volno - čtyři dny za rok (pro úvazek 1,0).
Výrazná sleva v lékárně IKEM a prodejně zdravotnických potřeb.
Multibenefitní systém v hodnotě 10 000 Kč/rok (pro úvazek 1,0), v jehož rámci nabízíme příspěvek na penzijní
připojištění, příspěvek na nákup sortimentu lékárny (vitamínové prostředky, prostředky dentální hygieny
apod.),systém Cafeterie (příspěvky na sport, kulturu, vzdělávání).
Výhodné stravování v závodní jídelně IKEM (pestrá nabídka hotových jídel, včetně bezlepkové stravy + teplý a
salátový bufet).
Možnost využití specializované zdravotnické péče IKEM.
Podpora dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace.
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