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Jak by se Vám líbilo… 
 

• 100 000 Kč jako nástupní bonus? 

• 25 dní řádné dovolené  

a k tomu 3 dny pracovního volna? 

• Zkrácená pracovní doba na 37,5 h týdně? 
 

Počítejte s podporou při dalším vzdělávání a možností účasti  

na různých seminářích. 

Čekají na Vás nemalé finanční odměny během celého roku a k tomu 

všemu řada dalších benefitů… 
 

Domluvte si schůzku s naší personální pracovnicí a přijďte se podívat 

do naší menší modernizované nemocnice s benefity velké společnosti 

AGEL a.s. 
 

 

Kontakt: 

Hana Camfrlová 

Tel.: +420 727 917 287 

E-mail: hana.camfrlova@phn.agel.cz 

NÁBOROVÝ 

PŘÍSPĚVEK VE 

VÝŠI AŽ  

100 000 KČ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro více informací kontaktujte naši personální pracovnici 

Hanu Camfrlovou na hana.camfrlova@phn.agel.cz nebo 727 917 287 

NÁBOROVÝ 

PŘÍSPĚVEK VE 

VÝŠI AŽ  

100 000 KČ 

 



















Rodinné zázemí menší nemocnice, podporu při vzdělávání, ale i malebné prostředí podhůří 

Jeseníků. To vše a mnohem více nabízí práce v Nemocnici AGEL Podhorská. 

Základem úspěchu v zaměstnání a chuti do seberealizace a sebevzdělávání je pracovní zázemí a 

kolektiv, ve kterém práci vykonáváme. Menší modernizovaná nemocnice s benefity velké společnosti 

AGEL a.s., kterou Nemocnice AGEL Podhorská a.s. bezpochyby je, nabízí svým zaměstnancům různé 

benefity, jako například nástupní bonus až 100 000Kč pro lékaře, zkrácenou pracovní dobu (37,5h 

týdně), 25 dní řádné dovolené a k tomu 3 dny pracovního volna, podporu při dalším vzdělávání, 

možnost účasti na různých seminářích, zvýhodněné ceny obědů, příležitosti nemalé finanční odměny 

během celého roku a mnoho dalšího.   

Nemocnice AGEL Podhorská s pracovišti v Bruntále a v Rýmařově nabízí kromě lůžkových oddělení 

také zajímavé spektrum služeb pro klienty a pacienty z širokého okolí. Pracoviště v Rýmařově, 

zaměřené na rehabilitační péči a komplexní péči o seniory mimoto poskytuje širokou nabídku 

ambulancí z interní i chirurgické oblasti. Bruntálské pracoviště pokrývá kromě chirurgie a gynekologie 

také velkou nabídku interních oborů, které pomocí moderního vybavení a profesionálního přístupu 

personálu pečují o zdraví tisíců pacientů.  

Nejen do týmu interních lékařů hledáme kolegy, kteří svojí prací pomohou udělat naše služby ještě 

dostupnější. Přijmeme také lékařky či lékaře na neurologickou ambulanci, oční ambulanci, 

anesteziologickou ambulanci a radiodiagnostické či chirurgické oddělení. V případě, že máte zájem o 

práci v našem zdravotnickém zařízení, ať už na plný, či zkrácený úvazek, neváhejte a kontaktujte naši 

personalistku Hanu Camfrlovou telefonicky na čísle +420 727 917 287 nebo emailem na adrese 

kariera@phn.agel.cz a domluvte si osobní schůzku, na které společně proberete detaily k pracovní 

pozici, které Vás zajímají a seznámíte se s prostředím naší nemocnice.  

 


