Lékař/ka na Oddělení klinické biochemie Pracoviště laboratorních
metod

Náplň práce:
●

●

Budete pracovat v Ambulanci klinické biochemie se zaměřením na diagnostiku a terapii poruch metabolismu a
vykonávat konzultační a konziliární činnost.
Budete spolupracovat s kvalitním týmem a budete mít možnost podílet se na vědeckých a pedagogických
činnostech.

O nás:
●

●

●

●

Na pracoviště laboratorních metod IKEM zajišťujeme jak rutinní a specializovaná laboratorní diagnostická
vyšetření, tak výzkumnou, experimentální a pedagogickou činnost v odbornostech klinické biochemie,
hematologie, imunologie a mikrobiologie.
Pracoviště je tvořeno specializovanými laboratořemi, ambulancemi a jeho součástí je teké Autotransfúzní
jednotka a Český registr dárců krvetvorných buněk.
Na našem pracovišti provádíme analýzy biologického materiálu, poskytujeme konsiliární služby v příslušných
odbornostech a také vyvíjíme a zavádíme nové diagnostické metody a postupy.
Jsme také akreditovaným pracovištěm pro zajišťování specializačního vzdělávání a kvalita naší péče je
garantována vysoce odborným týmem pracovníků a potřebným přístrojovým vybavením předních světových
výrobců zdravotnické techniky.

Co od Vás budeme potřebovat:
●
●

VŠ vzdělání lékařského směru
Středně pokročilou znalost angličtiny

Co si získá Vaše srdce:
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Práce na špičkovém pracovišti ve skvělém kolektivu s úzkou vazbou na ostatní laboratorní provozy v
integrovaném komplementu a klinická pracoviště
Adaptační proces, kterým Vás po celou dobu zkušební doby provedou kvalitní školitelé
Perspektiva ambulantní práce
Možnost vzdělávání a profesního růstu
Podíl na řešení výzkumných aktivit
Motivující a konkurence schopné platové ohodnocení včetně zvláštních příplatků
Multibenefitní systém v hodnotě 10 000 Kč/rok
5 týdnů dovolené a 4 dny osobního volna
Ubytování pro mimopražské uchazeče
Výrazná sleva v lékárně IKEM a prodejně zdravotnických potřeb
Výhodné stravování přímo v IKEM
Možnost využití specializované zdravotnické péče IKEM

Co bude Vaší výhodou:
●

Atestace z klinické biochemie nebo ukončení základního kmene

Kontakt pro uchazeče:

Oddělení rozvoje a získávání zaměstnanců
Tel. +420 236 605 518
Email: kariera@ikem.cz

