
Nabízíme:

• práci ve špičkovém, akreditovaném Komplexním onkologickém centru,

• podpora dalšího odborného růstu a zvyšování kvalifikace,

• účast na všech vzdělávacích akcích v rámci specializačního vzdělávání v souladu s plánem vzdělávání,

• nepožadujeme kvalifikační dohody při specializačním vzdělávání,

• stipendium pro studenty,

• pracovní poměr na plný úvazek (1,0),

• týden dovolené navíc,

• 3 dny placeného volna nad rámec dovolené (po prvním roce),

• příspěvek na životní a penzijní pojištění (po prvním roce),

• příspěvek na stravování a další zaměstnanecké benefity.

Charakteristika pozice:

Vhodné i pro absolventy. Pro budoucí absolventy nabízíme možnost stipendia. Hlavní spolupráce oddělení
probíhá s Komplexním onkologickým centrem, Vítkovickou nemocnicí (Iktové centrum, Centrum péče o
zažívací trakt, Vaskulární centrum), Nemocnicí Hranice n. M., Nemocnicí Valašské Meziříčí, pracovištěm
intervenční radiologie Nemocnice Podlesí Třinec a dalšími.

Dostaň se mezi šikovné absolventy, kteří už u nás pracují. A co Ti vzkazují?

TOMÁŠ: „Našel jsem fajn ubytování kousek od nemocnice. Je to super. Překvapila mne vysoká úroveň
zdejšího Komplexního onkologického centra, vč. odbornosti lékařů, možnost vidět unikátní diagnostické a
léčebné metody v praxi a taky špičkovou techniku, chirurgický robot DaVinci byl asi můj TOP! :) Věřím, že
tady rozhodně nezakrním.”

JANA: „Nemocnice není ani malá, ani obrovská, prostě bývalá okresní, takže tady najdete většinu odborností
a taky příležitost vyzkoušet si spousty věcí v praxi (vč. PET/CT). Volný čas využívám na výlety po okolí. A že
je tu co vidět! Náměstí a boží cukrárny :), kopec Svinec s úžasným výhledem, Štramberská Truba, Kunínský
zámek, muzeum Tatrovky v Kopřivnici, vodní nádrž Čerťák a moje srdcovka – je to kousíček do hor, moje
milované Beskydy. Např. Pustevny s Radhoštěm a Radegastem.”

DAVID: „Ať už na odděleních, ambulancích nebo na ozařovnách radioterapie, měl jsem možnost nahlídnout
zkušenějším kolegům pod ruce. Musím říct, že jsem byl mile překvapen i fajn kolektivem a na třebas obědy
jsou tady dobré. Asi nejvíce mě dostaly např. moje zamilované ovocné tvarohové knedlíky.”

Požadujeme:

• odbornou způsobilost dle § 8 zák. č. 96/2004 Sb.,

• specializovaná způsobilost nebo registrace výhodou,

• schopnost aktivního a samostatného jednání,

• vstřícné chování a vystupování,

• pracovitost, spolehlivost a odpovědnost.

KONTAKTUJ NÁS CO NEJDŘÍVE!
POČET MÍST JE OMEZEN…
Mgr. Petra Czyžová - Manažer ošetřovatelské péče
tel.: +420 702 153 169; e-mail: kariera@nnj.agel.cz;
Web: nemocnicenovyjicin.agel.cz; FB: facebook.com/nemocnicenovyjicin.cz
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