Lékař/ka chirurg na Kliniku transplantační chirurgie

Koho hledáme:
●

Klinika transplantační chirurgie přijme do svého týmu lékaře či lékařku chirurga.

Náplň práce:
●

Práce sekundáře na operačních sálech i lůžkového oddělení a JIP kliniky.

Požadavky:
●
●
●

Absolvovaný základní kmen v oboru chirurgie nebo atestace v oboru chirurgie
Znalost anglického jazyka
Dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti

Nabízíme:
●
●
●

●

Pracovní podmínky vylepšujeme řadou dalších zaměstnaneckých benefitů a odměn.
Podporu dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace a odborného rozvoje
Zájemcům o pozici nabízíme zajímavou práci na vysoce specializovaném pracovišti ve zdravotnickém zařízení
ČR.
Zájemcům se nabízí zcela unikátní možnost účastnit se klinické práce pod vedením špičkových, mezinárodně
uznávaných expertů. Klinika navíc spolupracuje s renomovanými zahraničními pracovišti.

Nástup:
●

Nástup možný ihned nebo dohodou

O nás:
●

●

Klinika transplantační chirurgie Transplantcentra IKEM se zaměřuje především na transplantace nitrobřišních
orgánů, dále se zde provádějí břišní chirurgické a cévní chirurgické výkony.
Klinika úzce spolupracuje s renomovanými zahraničními pracovišti. Provádí unikátní operační zákroky se
zahraniční spoluprací a samozřejmostí je podpora profesního růstu, publikační a vědecké činnosti.

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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