Lékař/ka - v oboru chirurgie na Kliniku kardiovaskulární chirurgie
(vhodné i pro absolventy)

Koho hledáme:

Náplň práce:
●

●

●

Pracovní náplní je práce sekundáře na operačních sálech i lůžkových odděleních kliniky. Integrální součástí je
umožnění získání kardiochirurgického kmene a zařazení do atestační přípravy.
Zájemcům se nabízí zcela unikátní možnost účastnit se klinické práce pod vedením špičkových, mezinárodně
uznávaných expertů. Klinika navíc úzce spolupracuje s renomovanými zahraničními pracovišti.
Běžné je časné zapojení do mezinárodních výzkumných projektů i možnost přidělení témat postgraduálního
kombinovaného studia.

Požadavky:
●
●
●
●
●
●

VŠ vzdělání lékařského směru
Znalost anglického jazyka výhodou
Spolehlivost, bezúhonnost
Odborné znalosti a vstřícný přístup k pacientům
Flexibilita a iniciativa při plnění úkolů
Ochota učit se novým věcem

Nástup:
●

Nástup možný dle dohody

O nás:
●

●

●

●

●

Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM představuje špičkové pracoviště v oboru kardiochirurgie s nejdelší
tradicí v České republice. První aortokoronární bypass jsme provedli již v roce 1971 a první transplantaci srdce
v roce 1984.
Na moderní a špičkově vybavené klinice našim pacientům poskytujeme komplexní kardiochirurgickou péči s
ohledem na nejnovější poznatky vědy.
Provádíme operace pro ischemickou chorobu srdeční, široké spektrum chlopenních vad, operace pro
onemocnění hrudní aorty, arytmie.
Doménou pracoviště je chirurgická léčba srdečního selhání v podobě rozvinutých programů mechanických
srdečních podpor a transplantace srdce. Výjimkou však nejsou ani operace nádorů srdce a vrozených
srdečních vad u dospělých pacientů.
Obecnou snahou je využívání minimálně invazivních operačních technik.

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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