Sekundární lékař na Kliniku hepatogastroenterologie

Koho hledáme:
●

Klinika hepatogastroenterologie Transplantcentra IKEM přijme zaměstnance na pozici Sekundárního lékaře

Náplň práce:
●

●

●

●

Přijďte rozšířit náš tým a staňte se součástí programu transplantace jater. Budete mít šanci podílet se na
zajištění zázemí transplantací i na řešení hepatologické a gastroenterologické problematiky v nejširším
rozsahu.
Pracoviště je vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou, provádí řadu unikátních endoskopických metod,
systematicky sleduje soubory nemocných se zásadními oborovými diagnózami a na vysoké úrovni se podílí na
preklinickém i klinickém výzkumu.
Samozřejmostí je také intenzívní mezinárodní spolupráce včetně vysílání mladých lékařů na zahraniční
pracoviště.
Procesem postgraduálního vzdělávání vás povede tým mezinárodně uznávaných expertů, kteří budou
garantovat Vaší rychlou adaptaci a intenzívní zaškolení do problematiky transplantologie, hepatologie a
gastroenterologie, včetně výzkumu.

Požadavky:
●
●
●
●
●

VŠ vzdělání lékařského směru
Praxe maximálně 3 roky od promoce
Dobré studijní výsledky
Znalost anglického jazyka
Zájem o výzkum

Nabízíme:
●
●
●
●

Zaměstnanecké benefity
Příjemné pracovní prostředí
Možnost dalšího vzdělávání
Práci v mladém kolektivu

Nástup:
●

Nástup ihned nebo dle dohody

O nás:
●

●
●

Klinika hepatogastroenterologie Transplantcentra IKEM se v oblasti klinické medicíny se soustřeďuje především
na zajištění hepatologického a gastroenterologického zázemí programu transplantace jater.
Pro ostatní gastroenterologické a hepatologické indikace slouží jako superkonziliární pracoviště.
Vytváří systém dlouhodobého sledování nemocných (pacienti transplantačního programu i pacienti s jinými
chronickými onemocněními gastrointestinálního traktu a jater).

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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