Karvinská hornická nemocnice a.s.
Zakladatelská 975/22, 735 06 Karviná-Nové Město
Karvinská hornická nemocnice a.s. přijme
lékaře na oddělení:



NEUROLOGICKÉ

Poskytovaná neurologická péče

Iktové centrum
 poskytování komplexní specializované péče o pacienty s akutní cévní mozkovou
příhodou (600 pacientů/rok)
 mezioborová jednotka intenzivní péče interně-neurologická
 podání intravenózní trombolýzy (80 podání/rok)
 včasné zahájení intervenční nebo konzervativní léčby od vzniku iktu
 multioborová péče (neurolog, internista, fyzioterapeut, klinický psycholog,
logoped)

Neurologické oddělení
 poskytování péče v celém spektru neurologických diagnóz, se zaměřením na
problematiku cévních onemocnění mozku, parkinsonismu, nemocí s roztroušenou
sklerózou mozkomíšní, neuropsychologických poruch včetně demence,
vertebrogenní bolesti
 ambulantní neurologická péče, cerebrovaskulární poradna, elektrofyziologická
laboratoř (EEG, EP, EMG), neurosonologie, logopedická péče

Diagnostika
 plně digitalizované radiodiagnostické pracoviště zajišťuje široké spektrum
radiodiagnostických a ultrazvukových vyšetření, včetně výkonů na dlouhodobě
fungujících pracovištích počítačové tomografie a magnetické rezonance

Nabízíme






práci ve špičkově vybavené nemocnici
nadstandardní mzdové ohodnocení
multioborovou spolupráci a přátelské prostředí
náhradu nákladů spojených se vzděláváním u nás i v zahraničí
5 týdnů dovolené + 2 dny zdravotního volna (sick days)

Zaměstnanecké benefity












nájemné u vybraného bytu společnosti Heimstaden Czech s.r.o. po
dobu 1 roku ZDARMA (po dohodě lze i jinde), poté možnost 15 %
slevy z nájmu
týdenní pracovní doba 37,5 hod. (7.00 – 15.00 hod.)
dotované stravování v rámci nemocnice s možností výběru ze 4 jídel,
včetně vegetariánského
bezplatná hospitalizace na nadstandardním pokoji pro zaměstnance,
pro rodinné příslušníky sleva 70 %
10% sleva na nákup v nemocniční kantýně
zajištění zvýhodněného volání u mobilního operátora pro zaměstnance
a pro 2 jeho rodinné příslušníky
příspěvky na penzijní připojištění nebo životní pojištění ve výši 5.400
Kč/rok
finanční odměny při životních jubileích a při odchodu do důchodu až do
výše 10.000 Kč
věrnostní odměny dle odpracovaných let
sportovně – společenské firemní akce pro zaměstnance a jejich
rodinné příslušníky
MultiSport karta za zvýhodněnou cenu a další…

Akreditace pro vzdělávání lékařů



neurologický kmen
vlastní specializovaný výcvik v oboru neurologie

Stipendijní program




určený studentům od 5. ročníku magisterského prezenčního studia
lékařské fakulty ve studijním programu všeobecné lékařství
stipendium až do výše 86.000 Kč
závazek uzavření pracovního poměru na dvojnásobek doby poskytování
stipendia s úvazkem 1,0

Kontakt pro poskytnutí
bližších informací:

Tel:

Ing. Martina Uvírová
vedoucí personálního oddělení
tel.: 596 380 444
e-mail: uvirova@khn.cz

596 380 111

GPS: 49.8695544N, 18.5407611E

www.khn.cz

khn@khn.cz

Najdete nás:

