Lékař/ka - v oboru anesteziologie na Kliniku anesteziologie a
resuscitace Kardiocentra

Koho hledáme:
●

Klinika anesteziologie a resuscitace, Kardiocentrum IKEM přijme sekundárního lékaře / lékařku s atestací v
oboru Anesteziologie a intenzivní medicína.

Náplň práce:
●

●

Kardioanestezie a intenzivní péče o pacienty po kardiochirurgických výkonech včetně unikátního programu
transplantací srdce a implantací mechanických srdečních podpor
Vítaný je zájem o echokardiografii

Požadavky:
●
●
●

VŠ vzdělání lékařského směru
Atestace v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína
Vítán zájem o kardioanestezii, intenzivní péči a o echokardiografii

Nástup:
●

Nástup možný dle dohody

O nás:
●

●

Klinika anesteziologie a resuscitace Kardiocentra IKEM poskytuje odborné perioperační zajištění všem
pacientům, kteří podstupují chirurgické operační výkony prováděné v rámci Kliniky kardiovaskulární chirurgie
IKEM.
Hlavní těžiště činnosti leží v zajišťování anestezie během operací a v následné intenzivní péči v časném
pooperačním období. Klinika zároveň zajišťuje konziliární činnost pro ostatní pracoviště Kardiocentra IKEM.

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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