Přidejte se k našemu týmu

CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE

přes 3 000
zaměstnanců

nemocnice
Liberec/Turnov/Frýdlant

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
je největším zdravotnickým zařízením
v kraji s téměř všemi akreditovanými
pracovišti, které v sobě sdružuje nemocnici
v Liberci, Turnově i ve Frýdlantu.
S více než třemi tisíci zaměstnanci patříme
mezi největší zaměstnavatele regionu,
proto je naším dlouhodobým cílem
udržet si jméno moderního a stabilního
zaměstnavatele s důrazem na sladění
rodinného a pracovního života.
Naše akreditované krajské pracoviště
podporuje odborný růst, kontinuální
vzdělávání, vědeckou i publikační činnost.

Kontaktujte nás pracovní nabídky:
stáže, odborné praxe:

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Do svých řad hledáme
nové kolegy na pozici
LÉKAŘ ABSOLVENT
LÉKAŘ SPECIALISTA

možnost všestranného
profesního rozvoje na
akreditovaném pracovišti
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
PODPORA RELOKACE
podpora zkušených kolegů
přátelský kolektiv

+420 485 312 186, volnamista@nemlib.cz

nemlib.cz

+420 485 312 177, studenti@nemlib.cz

lekaremnanecisto.cz

I Vzdušná 1360/6, 460 01 Liberec I Ředitelství KNL, a.s., budova Q, přízemí

Zaměstnanci mají možnost využít

* zvýhodněný mobilní tarif, dotace na mobilní telefon,
* zvýhodněné vstupné na kulturní akce na Liberecku,
*
*
*
*
*
*
*
*

10% sleva na volně prodejné zboží v Lékárnách KNL,
příspěvek na penzijní nebo životní pojištění (5 000 Kč/rok),
odměny k pracovním jubileím,
mimořádný příspěvek jako podpora návratů rodičů
do zaměstnání při péči o dítě do tří let,
mateřská škola pro děti zaměstnanců,
podpora relokace (ubytovna, pracovní uplatnění
v regionu i pro partnera),
u vybraných pozic poskytujeme náborový příspěvek,
akce pro zaměstnance a jejich rodiny –
Family Day, vánoční večírek, sportovní akce, a další.

Osobní a rozvojové:

*
*
*
*
*
*

podpora profesního růstu a dalšího vzdělávání,
a zkrácené úvazky,
dotovaná strava v jídelně v areálu nemocnice,
5 týdnů dovolené (a další dodatková dle pozic),
využití systému psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví,
dentální hygiena, odlehčená sádra, laserové ošetření, nadstandardní
pokoj a jiné,
* přístup do odborné knihovny.

Kontaktujte nás pracovní nabídky:
stáže, odborné praxe:

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

ZOO Liberec
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* městskou hromadnou
dopravou se dostanete na
běžky, sjezdovky,
turistické trasy i do
Jablonce n/N.
* Jizerské hory, Český ráj
i Krkonoše na dohled :o)
* kina, divadla, koncerty,
alternativní kulturní
a gastronomické zázemí
v Liberci i v Jablonci n/N.
* Dukla, Slovan, Bílí Tygři
* dobrá dostupnost do
Prahy, pouhých 60 minut
jízdy
* a spousta dalších lákadel
:o)
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