
 

 Vítkovická nemocnice a.s. 
 Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava, Tel: +420 595 633 111, Fax: +420 595 633 077, E-mail: info@vtn.agel.cz, 

www.vitkovickanemocnice.agel.cz 
 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1050, Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
1/2 Číslo účtu: 117097053/0300, IČ: 60793201, DIČ pro skupinové plátce: CZ699000899    www.agel.cz 
 

VOLNÁ MÍSTA LÉKAŘI 

Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava-Vítkovice 

 

Pozice:  lékař/lékařka Plicní odd. 

Požadujeme:  

 Ukončené vysokoškolské vzdělání, 

 lékaře/ku se zájmem o oblast plicního lékařství, 

 flexibilitu, samostatnost, vstřícnost, schopnost rychle se učit, 

 schopnost aktivního, samostatného jednání, 

 vstřícné chování a vystupování, 

 pracovitost, spolehlivost a odpovědnost. 
 

Nabízíme:  

 Nadstandardní mzdové podmínky – smluvní mzda, 

 pracovní poměr na dobu neurčitou, 

 možnost dalšího odborného rozvoje s podporou zaměstnavatele, 

 akreditované pracoviště, 

 profesionální zázemí a stabilní zaměstnání,  

 široké spektrum zaměstnaneckých benefitů, jako např. příspěvek na životní pojištění, 

příspěvek na stravování, týden dovolené navíc, firemní mateřská školka, příspěvek na dětský 

tábor, poskytování rekondičně-léčebných pobytů, firemní společensko-kulturní akce, atd. 

 

Termín nástupu:  

 Možný ihned nebo dle dohody. 

 

Kontakt:  

MUDr. Terezie Janásková, primář, tereza.janaskova@vtn.agel.cz, tel. č. 724 649 910 

Ing. Jan Poštulka, personální manažer, e-mail: jan.postulka@vtn.agel.cz, mob.: 724 831 843,  

mailto:marie.marsova@nemvitkovice.cz
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VOLNÁ MÍSTA LÉKAŘI 

Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava-Vítkovice 

 

Pozice:  Lékař/lékařka na oddělení neurologie 

Požadujeme:  

 Ukončené vysokoškolské vzdělání, 

 flexibilitu, schopnost aktivního, samostatného jednání,  

 vstřícné chování a vystupování, 

 pracovitost, spolehlivost a odpovědnost. 

 

 

Nabízíme:  

 Nadstandardní mzdové podmínky – smluvní mzda, 

 pracovní poměr na dobu neurčitou, 

 možnost dalšího odborného rozvoje s podporou zaměstnavatele, 

 akreditované pracoviště, 

 profesionální zázemí a stabilní zaměstnání,  

 široké spektrum zaměstnaneckých benefitů, jako např. příspěvek na životní pojištění, 

příspěvek na stravování, týden dovolené navíc, firemní mateřská školka, příspěvek na dětský 

tábor, poskytování rekondičně-léčebných pobytů, firemní společensko-kulturní akce, atd. 

 

Termín nástupu:  

 Možný ihned nebo dle dohody. 

 

Kontakt:  

MUDr. Daniel Václavík, Ph.D., primář, daniel.vaclavik@vtn.agel.cz nebo mobil: 724 649 903  

Ing. Jan Poštulka, personální manažer, e-mail: jan.postulka@vtn.agel.cz, mob.: 724 831 843,  
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