
 
 
 

 

 
Karvinská hornická nemocnice a.s. přijme  
lékaře na oddělení: 

 
▪ INTERNÍ 
▪ NEUROLOGICKÉ 
▪ ORTOPEDICKÉ 
▪ RADIODIAGNOSTICKÉ 
▪ PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ 
▪ VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ  

LÉKAŘSTVÍ 
 

 
  

▪ 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)  
▪ práci na akreditovaných odděleních (vyjma praktického lékařství) s 

oprávněním k uskutečňování vzdělávacího programu pro základní 
kmeny (interní, neurologický, ortopedický, radiologický) a vlastní 
specializovaný výcvik v oboru gastroenterologie, neurologie, ortopedie 
a traumatologie pohybového ústrojí, radiologie a zobrazovací metody, 
rehabilitační a fyzikální medicína a vnitřní lékařství a nástavbové obory 
pracovního lékařství 

 

 

▪ 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  
▪ možnost pronájmu bytu s 10-15% slevou z nájmu u společnosti 
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Nabízíme 

Zaměstnanecké benefity 



▪ možnost ubytování v nemocničních garsoniérách za zvýhodněné 
nájemné, v případě nástupu na interní oddělení 100 % úhrada 
nájemného po dobu 1 roku 

▪ zajištění zvýhodněného volání u mobilního operátora pro zaměstnance 
a až 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  
▪ MultiSport karta za zvýhodněnou cenu  
▪ a další… 
 
 
 
 
▪ 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 
 
 
 
  
 
 
 
 

Karvinská hornická nemocnice a.s. 

Zakladatelská 975/22 

735 06  Karviná-Nové Město 

 
   Tel: 596 380 111   

GPS:  49.8695544N, 18.5407611E 

   www.khn.cz  khn@khn.cz  
 
    

Najdete nás: 
 

Stipendijní program 

Kontakt pro poskytnutí  Ing. Martina Uvírová 

bližších informací:  vedoucí personálního oddělení 

     tel.: 596 380 444 
     e-mail:  uvirova@khn.cz 
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