
G Y N E KO L O G -
P O R O D N Í K

L É K A Ř  A B S O L V E N T

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ
ODDĚLENÍ

VÝBORNÁ DOSTUPNOST
jen 40 minut od Prahy
možnost využít sdíleného cestování 
či příspěvku na dopravu

PLNĚ  AKREDITOVANÉ PRACOVIŠTĚ
pro základní kmen i atestaci                        ověřit

  

MASARYKOVA
NEMOCNICE
RAKOVNÍK

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 
150 - 300 000 KČ

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ
NAŠEHO TÝMU...

HLEDÁME PRÁVĚ  VÁS, POKUD MÁTE:
ukončené vzdělání - lékařskou fakultu
týmového ducha
respektující přístup k pacientkám
čistý trestní rejstřík

 

Porodnice Rakovník patří
od roku 2015 mezi nejvyhledávanější
porodnice ve Středočeském kraji.
Ročně  se u nás narodí 900-1000 dětí.
 
 
Na gynekologickém oddělení
poskytujeme široké spektrum
gynekologických výkonů  -
vč. specializovaných
urogynekologických operací jako je
např. LPSK paravaginální repair.

NAUČÍME VÁS:
vést porody v různých polohách
jak na porod koncem pánevním 
co je to Rebozo a kdy ho využít
jak o porodu přemýšlet jako 

 o procesu a jak co nejlépe
spolupracovat s porodní asistentkou
jak využít ultrazvuk v gynekologii 

 i porodnictví
samostatně provádět císařský řez a
všechny gynekologické výkony
potřebné k atestaci

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 150-300 tis.
smluvní plat (min. tabulkový)
smlouva na dobu neurčitou
žádné vázací dohody
5 týdnů  dovolené
vynikající obědy za 30,- Kč

 možnost ubytování 
  

Přátelský mladý kolektiv
pravidelné kulturní a
sportovní akce
teambuildingy
nabídka placené brigády 

 na oddělení již  během studia
 

Podpora vzdělávání
hradíme všechny stáže a
kurzy během specializace
stipendia pro studenty LF
semináře, konference...

 

SWOT

Moderní pracovní prostředí
porodnice a ambulance 

 po kompletní rekonstrukci
 zcela nové lékařské pokoje

dokončujeme rekonstrukci
celé nemocnice 

NAŠE KLIENTKY
ZA NÁMI CESTU
VÁŽÍ,
DOJEDETE TAKÉ?

Praha (35.11%)

Rakovník (32.61%)

Kladno (6.41%)

Louny (4.78%)

Plzeň (3.8%)

zbytek světa (17.28%)

Praha (48.19%)

Kladno (36.14%)

Rakovník (15.66%)

ODKUD JEZDÍ 
NAŠI

LÉKAŘI?

"Dojíždění do práce mi
nikdy nevadilo. Mám tak
aspoň každý den chvilku

pro sebe na utřídění
myšlenek nebo si poslechnu

oblíbený podcast..."ODKUD JEZDÍ 
NAŠE

KLIENTKY?

#1

GARANTOVANÉ SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,
ŽÁDNÉ ZBYTEČNÉ PRŮTAHY...

Lékař  - absolvent (L1)
plné zapojení 

 do pracovního
procesu 

 pod dohledem
vedoucícho lékaře

Lékař  po kmeni (L2)
2,5 roku 

 od nástupu
výrazné navýšení
platu

Atestovaný lékař  (L3)
4,5 roku od nástupu
další navýšení platu
možnost
specializace

Lékař  v přípravě  na kmen
služby po 2-6 měsících
starší kolega vždy 

 k dispozici na místě
kmenové stáže přímo 

 u nás v nemocnici
 

"Naší cestou je nabízet klientkám
respektující přístup za dodržení
nejmodernějsích medicínských

postupů."

MUDr. Radek Poláček
primář  oddě lení

klikněte zde
pro bližší info

# p o r o d n i c e r a k o v n i k

www.nemorako.czPorodnice Rakovník

TIP: Zaujali jsme Vás, ale ještě
studujete? klikněte zde pro nabídku

placené brigády a stipendia

 
 
 

nebo
zašlete životopis na: polacek@nemorako.cz

Zaujali jsme Vás?

https://goo.gl/maps/ANBF2HmSrbKvgPTy6
https://nemorako.cz/cz/oddeleni/gynekologicko-porodnicke-oddeleni/
https://akreditace.mzcr.cz/akreditace/zakladni-kmeny?AkreditaceSearch%5Bzakladni_kmen_id%5D=3&AkreditaceSearch%5Bposkytovatel%5D=&AkreditaceSearch%5Bregion%5D=St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD+kraj
https://akreditace.mzcr.cz/akreditace/zakladni-kmeny?AkreditaceSearch%5Bzakladni_kmen_id%5D=3&AkreditaceSearch%5Bposkytovatel%5D=&AkreditaceSearch%5Bregion%5D=St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD+kraj
https://nemorako.cz/
https://goo.gl/maps/g7DTG2sowyWwYLcWA
https://docs.google.com/forms/d/144XRsxlFE-rCXWI2j9rEq4_FDhhHXWZFxisRRGz_FlI/edit
https://docs.google.com/forms/d/144XRsxlFE-rCXWI2j9rEq4_FDhhHXWZFxisRRGz_FlI/edit
https://nemorako.cz/
https://www.facebook.com/porodnicerakovnik
https://www.facebook.com/porodnicerakovnik
https://docs.google.com/forms/d/144XRsxlFE-rCXWI2j9rEq4_FDhhHXWZFxisRRGz_FlI/edit
https://docs.google.com/forms/d/144XRsxlFE-rCXWI2j9rEq4_FDhhHXWZFxisRRGz_FlI/edit
https://docs.google.com/forms/d/144XRsxlFE-rCXWI2j9rEq4_FDhhHXWZFxisRRGz_FlI/edit

