Lékař/ka na Hematologicko-transfuzní oddělení

Koho hledáme:
●

Hematologicko-transfuzní oddělení přijme lékařku/lékaře na plný i zkrácený úvazek do jednosměnného
provozu. Pozice je vhodná pro všechny zájemce, důchodový věk není překážkou. Matky (otcové) na rodičovské
dovolené vítáni.

Náplň práce:
●
●
●
●

Transfuzní problematika, zejména léčebné a dárcovské aferézy
Možnost zapojení do problematiky klinického oddělení
Spoluúčast na řešení výzkumných aktivit a grantů
Přednášková a publikační činnost

Požadavky:
●
●
●
●

VŠ vzdělání lékařského směru
Atestace z hematologie a transfuzního lékařství výhodou
Trestní bezúhonnost
Aktivní přístup a zodpovědnost

Nabízíme:
●
●
●

●
●
●

Zázemí prestižního výzkumného pracoviště s prací bez stresové zátěže
Stát se součástí vysoce odborně zdatného týmu pracovníků a používat nejmodernější vybavení a techniku
Práci na akreditovaném pracovišti pro zajištění specializovaného vzdělávání v oboru klinická biochemie,
hematologie atransfuzní lékařství
Motivující platové ohodnocení
Stále se rozšiřující systém benefitů
Možnost ubytování pro mimopražské kolegy

Nástup:
●

Nástup ihned nebo dle dohody

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.

Monika GREGOROVÁ, DiS.
Manažer
Odbor personální
Tel.: 23 605 5518
E-mail: monika.gregorova@ikem.cz, kariera@ikem.cz

