Cévní chirurg na Kliniku transplantační chirurgie

Koho hledáme:
●

Špičkové a ve střední Evropě zcela ojedinělé pracoviště hledá kolegy/ně cévní chirurgy, s atestací nebo v
přípravě na atestaci, pro posílení týmu Kliniky transplantační chirurgie.

Náplň práce:
●

●

●

Obsahem Vaší práce budou mimo jiné zákroky na tepnách oblouku aorty, břišní aortě a jejich větvích, na
končetinových tepnách.
Dalšími aktivitami budou intervence na žilním systému, dialyzační zkraty a cévní rekonstrukce pomocí tepen a
žil od zemřelých dárců. Součástí je i lůžková, konziliární a ambulantní péče.
Zájemcům se nabízí zcela unikátní možnost účastnit se klinické práce pod vedením špičkových, mezinárodně
uznávaných expertů.

Požadavky:
●
●
●

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

Nástup:
●

Nástup ihned nebo dle dohody

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:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Práce v nejmodernějším superspecializovaném zdravotnickém zařízení ČR
Zázemí stabilní státní organizace
Motivující platové ohodnocení včetně zvláštních příplatků
5 týdnů dovolené
Mimořádné placené zdravotní volno - sick days (tři dny za rok)
Výhodné stravování v závodní jídelně IKEM
Částečně hrazené ubytování v blízkosti pracoviště
Možnost využití specializované zdravotnické péče IKEM
Příspěvek na penzijní připojištění
Podpora dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace
Výrazná sleva v lékárně IKEM a prodejně zdravotnických potřeb
Možnost rekreace ve vlastních zařízeních IKEM
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