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Kde mùžete pracovat?

V rámci přípravy na specializaci v daném
lékařském oboru, ukončenou atestační zkouškou
(Facharztprüfung), která zpravidla trvá 5 
let (dle smernic EU), lze v naší nemocnici
získat následující započitatelnou dobu odborné praxe:

• Všeobecná chirurgie - společny kmen (common   
 trunk) -2 roky 
• Viscerální chirurgie - 3 roky
• Ortopedie a traumatologie - 2 roky
• Speciální úrazová chirurgie - 1 rok
• Cévní chirurgie - 4 roky / plná akreditace
• Všeobecné lékařství - 2 roky
• Interní lékařství - 5 roky
• Gastroenterologie - 6 měsíců
• Anestesiologie a intensivní péče - 3 roky

pro okresni nemocnice
Zwiesel-Viechtach
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Žádosti o místo zasílejte na: 

bewerbungen@arberlandkliniken.de 

Personalleitung 
Tanja Meindl 
Dipl. Psychologin (univ.)
Tel.: +49 9942 20-135
E-Mail: pl@arberlandkliniken.de 

Kontakt:



Nĕco o nás...

Okresni nemocnice Zwiesel-Viechtach jsou prosperující 
zdravotnická zařízení, poskytující zdravotnickou a 
lékařskou péči v základních medicínských oborech, 
současně zajištují rychlou zdravotnickou a lékařskou 
pomoc v okrese Regen. 
V obou lůžkových zažízeních najdete následující od-
dêlení:

Co vás čeká?

Na našich odděleních se rychle začleníte do pracovního 
kolektivu. Pod vedením zkušených přednostù jednotlivých 
oddělení budete motivováni k samostatné práci a podporová-
ni ve vašem odborném rùstu.

Anestezie
Všeobecná chirurgie
Traumatologie
Vnitřní lékařství
Gynekologie a porodnictví
Othorinolaryngologie (ORL)
Radiologie
Dialyzační centrum

Anestezie
Všeobecná chirurgie
Traumatologie
Cévní chirurgie
Vnitřní lékařství a kardiologie
Gynekologie
Othorinolaryngologie (ORL)
Logopedická ordinace

Nabízíme:
• pravidelnou účast na vzdělávacích akcích 
 (včetně finanční podpory)
• strukturovanou specializaèní přípravu ve zvoleném oboru
• odborné stáže v jiných zdravotnických zařizeních
• možnost účasti na RLP (RZP)
• pomoc při vyřizování administrativních formalit
• Nabízíme ubytování na koleji zaměstnancù ve Zwieselu 
 
Fotky ubytovny ve Zwieselu: 

Za dobrou práci dobrý výdělek
(plat dle příslušné platové třídy)

Vážíme si vaší práce
Vaše spokojenost je naší prioritou. Víme, že jen odpočatý 
lékař vykonává dobře svoji práci. Dbáme na dodržování pravi-
delné pracovní doby dle zákoníku práce. Přesčasy a
pohotovost si lze vybrat jako volno nebo penežní formou. 
Dle vašich individuálních potřeb nabízíme možnost práce na 
částečný pracovní úvazek.
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