
Nabídka pro absolventy - lékaře juniory  

Po úspěšném ukončení studia, Vám nabízíme možnost přijetí do pracovního poměru na 

tato pracoviště: 

 

Interní oddělení, Chirurgické oddělení, Oční oddělení, Dětské oddělení, 

Gynekologicko-porodnické oddělení, LDN a RDG. 

 

Nabízíme: 

 práci v profesionálním kolektivu na akreditovaném pracovišti, 

 náborový příspěvek na vybraných pracovištích, 

 výkon práce na plný i částečný úvazek, 

 odpovídající platové ohodnocení,   

 podpora profesního i osobního růstu,   

 příznivé podmínky pro postgraduální vzdělávání k získání atestace v oboru na 

akreditovaných pracovištích. Potřebné doplňkové praxe, stáže jsou realizovány ve 

spolupráci s fakultními nemocnicemi. 

 možnost specializačního vzdělávání na Rezidenčních místech,    

 5 týdnů dovolené + 1 týden dovolené na rizikových pracovištích, sick days 

 příspěvek na závodní stravování, penzijní připojištění, dary při pracovních a 

životních výročích a další příspěvky z FKSP,  

 ubytování na nemocniční ubytovně v Karviné i Orlové nebo možnost zvýhodněného 

pronájmu bytu. 

 
Požadavky: 

 splněná kvalifikace dle příslušného zákona. 

 

Nástup:  

 ihned nebo po dohodě. 

 

Bližší informace poskytne MUDr. Daniel Janek, náměstek pro léčebnou péči, tel.: 596 383 

686, 308, 511, e-mail: janek@nspka.cz . 

 

 

mailto:janek@nspka.cz
http://nspka.cz/cs/zdravotnik/volna-pracovni-mista/lekari/%3Ca%20href=


Akreditace udělené NsP Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci dle zákona č. 

95/2004 Sb. (k uskutečňování vzdělávacích programů v oborech specializačního 

vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů) 

 

Vzdělávací programy/obory 
specializačního vzdělávání 

lékařů 

Akreditace 

Typ akreditovaného 
pracoviště 

Pracoviště 

Anesteziologie a intenzivní 
medicína 

AP I. typu Karviná Orlová 

Dětské lékařství AP I. typu Karviná - 

Gastroenterologie AP I. typu - Orlová 

Gynekologie a porodnictví AP I. typu Karviná - 

Chirurgie AP II. typu Karviná - 

Klinická biochemie AP I. typu Karviná - 

Oftalmologie AP II. typu Karviná - 

Ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí 

AP II. typu - Orlová 

Patologie AP I. typu Karviná - 

Rehabilitační a fyzikální medicína AP I. typu - Orlová 

Traumatologie AP I. typu Karviná - 

Vnitřní lékařství AP I. typu Karviná Orlová 

 
 

Kontaktní adresa: 

Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj 

Vydmuchov 399/5 

734 12 Karviná – Ráj 

 

Ing. Lenka Letochová 

Vedoucí oddělení lidských zdrojů 

Tel. 596 383 205, 553 

E-mail: letochova@nspka.cz 

mailto:letochova@nspka.cz

