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Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé je rehabilitační ústav s více než 500 lůžky. Je umístěna v nádherném 
prostoru Hamzova parku a arboreta v Luži-Košumberku na Chrudimsku. 
 

Zájemcům o práci na pozici lékaře nabízíme: 
  
Plán specializačního vzdělávání v oboru RFM 
 
Léčebna na základě dohody podporuje a plně hradí získání 
specializačního vzdělávání v oboru RFM, a proto umožňuje 
lékařům dokončení potřebného základního kmene 
ve lhůtě pěti let od zahájení přípravy k atestaci. 
 

Stipendijní program pro studenty   
5. a 6. ročníků magisterského oboru 
všeobecného lékařství  
studujících na lékařských fakultách v ČR 
 
Stipendijní program pro rok 2016/2017 nabízí jednorázové 
stipendium 50 000 Kč pro studenty 5. ročníku a 60 000 Kč 
pro studenty 6. ročníku.  
Žádosti o zařazení do stipendijního  programu musí být 
podány do 31. 10. 2016. 
 

Náborové příspěvky pro lékaře absolventy  
ve výši 50 000 Kč 
 
 
 

Podrobnější informace o výše uvedených možnostech naleznete na www.hamzova-lecebna.cz nebo na  personálním 
oddělení léčebny, tefrova@hamzova-lecebna.cz, tel. 469 648 103. 

 

Proč pracovat v Hamzově léčebně 
Hamzova odborná léčebna nabízí vysokou odbornou úroveň poskytované rehabilitační a ošetřovatelské péče, kterou 
zajišťují především zkušení lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, psychologové, logopedi, všeobecné zdravotní sestry, 
zdravotně sociální pracovnice, ortotici-protetici, nutriční terapeuti a ošetřovatelský personál. Poskytujeme následnou 
a dlouhodobou péči pro děti a dospělé z celé České republiky. Odbornost a spolupráce napříč odděleními je 
předpokladem pro dobrý pocit z kvalitně odvedené práce a pro zlepšení kvality zdraví pacientů. 
 
Pracovní podmínky našich více jak 550 zaměstnanců jsou naší prioritou. Zdravotní personál pracuje v jednosměnném 
8 hodinovém pracovním režimu (lékaři, personál na rehabilitaci, THP pracovníci) a v nepřetržitém pracovním režimu – 
ošetřovatelský personál u lůžka. Při plánování úvazků i směn zohledňujeme osobní potřeby našich pracovníků.  
 
Garantujeme 5 týdnů volna v kalendářním roce, poskytujeme příspěvek na stravování  ve vlastním stravovacím zařízení 
s pestrým výběrem jídel, příspěvek na penzijní připojištění, možnost přidělení bytu přímo v Luži či ubytování 
v ubytovně. 

Hamzova odborná léčebna hledá 
své budoucí nové odborníky 
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