Schopní a vlídní lidé
u nás mají šanci

Vsetínská nemocnice je akciovou společností,
jejímž zakladatelem a současně jediným akcionářem je
Zlínský kraj. Se svými více než šesti stovkami zaměstnanců patříme mezi největší zaměstnavatele vsetínského
regionu. Poskytujeme široké spektrum lůžkové i ambulantní péče a intenzivně spolupracujeme s odděleními
krajské nemocnice a fakultních nemocnic ve vysoce specializovaných oborech.
Jsme tak schopni zajistit obyvatelům regionu komplexní
péči ve 25 odbornostech. Máme 344 lůžek, akreditováno
pro vzdělávání je celkem 12 lékařských oborů, ročně hospitalizujeme kolem 14 tisíc pacientů, provedeme téměř
půl milionu ambulantních vyšetření, přes 5 tisíc operací
a na svět přivedeme kolem 800 novorozenců. Dlouhodobě se věnujeme řízení kvality a bezpečí zdravotních
služeb, jsme držiteli certifikátu kvality dle normy ISO
9001:2008 i certifikátu kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče – akreditace.
Chceme být pro pacienty spolehlivou zdravotnickou
institucí, pro zaměstnance i veřejnost významným, stabilním a věrohodným zaměstnavatelem, férovým partnerem pro naše dodavatele a sponzory a úspěšnou organizací pro našeho zakladatele – Zlínský kraj.
Věra PROUSKOVÁ, předsedkyně představenstva
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Nejlepší
nemocnice
v kategorii
hospitalizovaných
pacientů
V roce 2016 jsme potřetí v posledních čtyřech
letech získali první místo ve Zlínském kraji
v anketě Nejlepší nemocnice v kategorii
hospitalizovaných pacientů.
V České republice se do ankety Nemocnice
ČR 2016 zapojilo více než 55 tisíc hospitalizovaných pacientů, v kategorii ambulantních
pacientů přes 35 tisíc respondentů.
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Proč právě
Vsetínská
nemocnice?
Vsetínská nemocnice má více než šest stovek zaměstnanců a řadí se k největším a zejména k nejstabilnějším
zaměstnavatelům v regionu.
Je pro Vás kvalita a preciznost odvedené práce
důležitá?
 Jste pozitivní, vstřícná a empatická osoba?
 Rádi pomáháte lidem?
 Chcete se učit novým věcem?
 Zajímáte se o tvůrčí práci s možností kariérního
i odborného růstu?
 Je pro Vás důležité, aby byly vidět výsledky
Vaší práce a přitom bylo v zaměstnání dobré
pracovní klima?


Staňte se důležitým článkem našeho týmu,
i na Vás pak bude záležet, jak dobře odvedená
bude naše práce.

Schopní a vlídní lidé
u nás mají šanci !

Stavíme nový interní pavilon s moderním zázemím
pro pacienty i zdravotnický personál.
Investorem stavební části je Zlínský kraj,
který je zakladatelem nemocnice

Zaměstnancům nabízíme:
 Dlouhodobou jistotu zaměstnání, stabilní příjem
 Perspektivu odborného rozvoje
 Možnost kariérního růstu
 Přístup k moderním technologiím
 Zaměstnanecké benefity
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Volné pracovní
pozice v nemocnici

Absolventům lékařských fakult nabízíme
aktuálně pracovní pozice v oborech:
Vnitřního lékařství
Neurologie
 Geriatrie
 Anesteziologie a intenzivní medicína
 Radiologie a zobrazovací metody
 Praktické lékařství pro dospělé
 Lékařská mikrobiologie



Podrobné a aktuální informace o volných pracovních
pozicích najdete na stránkách Vsetínské nemocnice a.s.
www.nemocnice-vs.cz

Neváhejte nás
kontaktovat přímo
na personálním
Máte zájem oddělení!
o jiný obor?
Chcete vědět více?
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Budujeme týmy
do nového
interního pavilonu

Základní kámen nového interního pavilonu byl v areálu
Vsetínské nemocnice položen 30. září 2016. Byla tak zahájena stavba, na kterou obyvatelé Vsetínska čekali od
roku 2010, kdy byl schválen investiční záměr. Ukončení
stavebních prací je plánováno na 29. července 2018.
Dnes poskytujeme zdravotní péči v budově, která nedávno oslavila 105 let. V novém pavilonu bude zázemí
pro interní a neurologické oddělení včetně mezioborové
JIP. Přidanou hodnotou bude rovněž moderní a centrální
ambulantní sektor s větším prostorem pro pohodlné čekárny, vyšetřovny a se zázemím pro pacienty i personál.

Významné bude zejména zvýšení komfortu pro hospitalizované pacienty. Pokoje budou maximálně třílůžkové s vlastním sociálním zařízením a vzniknou i nadstandardní pokoje pro jednoho pacienta, které nyní zcela
schází. K dispozici budou mít lékaři i větší počet vyšetřoven a zázemí pro personál v podobě šaten a sociálního
zařízení bude odpovídat požadavkům třetího tisíciletí.

K zajištění rozšířeného provozu
uvedených oddělení v nové budově
hledáme lékaře absolventy.
Budujeme nové týmy do moderní
budovy.

Vizualizace nového interního pavilonu
a jeho umístění v areálu nemocnice
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Zaměstnanecké
benefity
Aktuální program zaměstnaneckých benefitů
můžete sledovat na webových stránkách
Vsetínské nemocnice a.s. v sekci Kariéra –
Zaměstnanecké benefity.

Mezi dlouhodobě nabízené benefity patří:
 25 dnů dovolené
 Zvýhodněné stravování v nemocniční jídelně,
výběr z 8 druhů jídel
 Možnost ubytování v bytech v tzv. věžovém domě
(Smetanova 1447, Vsetín), které poskytujeme
zaměstnancům za příznivou cenu
 Příspěvek na penzijní připojištění až 6 000 Kč ročně
 Očkování proti chřipce
 Zvýhodněný měsíční příplatek za práci
ve směnném provozu a za pracovní pohotovost
 Servisní služby v autodílně nemocnice
 Slevy na jízdné u Leo Expres
 Vitamínové balíčky pro zaměstnance
 Zvýhodněné nabídky pobytů v horském
hotelovém resortu Čeladná
Ke stabilizaci zaměstnanců, loajalitě a pozitivní firemní
kultuře přispívají i společné kulturní a sportovní aktivity – zdravotnický ples, koncerty v nemocniční kapli,
akce pro děti zaměstnanců (společné jarní prázdniny,
mikulášské odpoledne), pravidelný bowlingový turnaj
a společné vycházky nordic walking.
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Pojďte je zkusit
s námi!

Podpora dalšího vzdělávání
bez kvalifikačních dohod

Odborně, finančně i organizačně podporujeme lékaře
během specializačního vzdělávání. Většina pracovišť nemocnice je akreditována dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
Lékaře během specializačního vzdělávání nevážeme
kvalifikační dohodou, tedy závazkem setrvání v pracovním poměru po dokončení atestace.
Účastníkům specializačního vzdělávání a dalšího prohlubování získané specializované způsobilosti nemocnice poskytuje:

Mzdu za dny účasti na specializačních stážích,
kurzech, seminářích, povinné praxi v oboru, povinné
doplňkové a doporučené doplňkové praxi
 Možnost čerpání celkem 15-ti dnů placeného volna
k přípravě a vykonání atestační zkoušky v prvním
termínu
 Náhradu cestovních výloh, které vznikly zaměstnanci
při účasti na specializačních stážích, kurzech,
seminářích, povinné praxi v oboru, povinné doplňkové a doporučené doplňkové praxi a účasti na
atestační zkoušce v prvním termínu
 Úhradu poplatků za stáže, kurzy, praxi a atestační
zkoušku složenou v prvním termínu


Zaměstnanci mohou v rámci celoživotního vzdělávání navštěvovat
semináře a konference Vzdělávací akademie Vsetínské nemocnice
pořádané přímo ve Vsetíně.
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Nabízíme
stipendium a stáže
STIPENDIA
Vsetínská nemocnice a.s. nabízí stipendium studentům
všeobecného lékařství. Podmínky a výše stipendia lze
i individuálně upravit dle potřeb studentů a možností
nemocnice (např. čerpání stipendia dříve než v posledním ročníku).
PODMÍNKY STIPEDIA
Stipendium ve výši 5.000 Kč/měsíčně zejména pro
studenty 6. ročníku oboru prezenčního studia lékařských fakult
 Získání stipendia je podmíněno závazkem trvání pracovního poměru do doby absolvování základního
kmene specializačního oboru a dále minimálně po
dobu dalších dvou let
 Předložení žádosti o stipendium, jehož součástí je
strukturovaný životopis, potvrzení o studiu a obor, kterému se student chce věnovat. Žádosti lze předkládat
kdykoliv v průběhu studia
 Při rozhodování o přidělení stipendia je rozhodující
zhodnocení potenciálu uchazeče na základě osobního
pohovoru, aktuální personální situace a předpokládaný personální vývoj na žádaném oddělení


ODBORNÉ PRAXE A STÁŽE MEDIKŮ
Studentům lékařských fakult nabízíme bezplatně možnost odborných praxí a stáží jak v rámci povinných předmětů během studia, tak i nad rámec učebních osnov.
Vyberte si u nás své oddělení již během praxe. Poznejte
fungování oddělení zblízka a zorientujte se ve firemní
kultuře nemocnice.
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Akreditovaná
pracoviště
Vsetínské nemocnici a.s. byly Ministerstvem zdravotnictví České republiky uděleny akreditace k uskutečňování vzdělávacích programů pro tyto obory specializačního vzdělávání lékařů:
Nefrologie  Radiologie a zobrazovací metody
Vnitřní lékařství  Patologie  Gynekologie
a porodnictví  Anesteziologie a intenzivní medicína
 Oftalmologie  Dětské lékařství  Neurologie
 Klinická biochemie  Chirurgie  Onkochirurgie
 Ortopedie  Geriatrie



Velkou část své přípravy ke specializační zkoušce tak
můžete absolvovat přímo na svém pracovišti ve Vsetíně.
Platnost akreditací naleznete na webových stránkách
Vsetínské nemocnice a.s. www.nemocnice-vs.cz nebo na
stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky
www.mzcr.cz

Máte zájem o jiný
obor? Kontaktujte
nás, řadu oborů
aktuálně k akreditaci
připravujeme.
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Vsetínská nemocnice a.s.
Nemocniční 955 | 755 01 Vsetín
www.nemocnice-vs.cz
facebook Vsetínská nemocnice a.s.

Ing. Martin Pavlica, MHA
náměstek pro personální řízení
tel.: 571 818 130 | e-mail: pavlica@nemocnice-vs.cz
Milena Štíchová
asistentka náměstka pro personální řízení
tel.: 571 818 108 | e-mail: stichova@nemocnice-vs.cz

Sledujte nás na
webových stránkách
a facebooku!

