
LÉKAŘ/KA PŘED ATESTACÍ SE ZÁJMEM O OBOR

DO SOUKROMÉ ORL AMBULANCE V PRAZE

JAK BY MOHLA VYPADAT NAŠE SPOLUPRÁCE?

Ordinační hodiny si volíte sami, není dáno žádné minimum odpracovaných hodin. 
Nabídka je vhodná pro lékaře pracující na pracovní poměr v nemocnici nebo na rodičovské
dovolené, hledající úvazek pouze na několik hodin týdně nebo v určité dny v měsíci.
Pracujeme v jednosměnném provozu od pondělí do pátku.
Své časové možnosti nám nahlásíte vždy měsíc předem, my Vám na tento den zajistíme
zkušenou sestru. Zároveň je na pracovišti vždy přítomen zkušený atestovaný kolega ve
vedlejší ordinaci pro případné konzultace. 
Při pravidelné spolupráci se můžete těšit na své stálé pacienty.
Místem pracoviště jsou Poliklinika Modřany nebo Poliklinika Budějovická.
Nástup je možný ihned nebo kdykoliv po domluvě.

Jsme rodinná společnost provozující soukromou ORL ambulanci s pěti pracovišti a oddělení
jednodenní ORL chirurgie v Praze. Cílem našeho týmu je poskytování profesionální péče na
moderně vybavených pracovištích. Snažíme se o minimalizování nepříjemných a invazivních

zákroků používáním nejnovějších dostupných technologií. Jako jedni z mála v České
republice provádíme operace plasmovou koblací, komplexní rinoseptoplastiku,

laryngologické vyšetření pomocí NBI technologie či vestibulární vyšetření Tetrax. Za 16 let
jsme provedli již přes 15 000 operací v celkové anestezii, z toho 4 500 operací nosní mandle

plazmou. Zakládáme si na lidském a přátelském přístupu jak k pacientům, tak
zaměstnancům.

KDO JSME A O CO USILUJEME? 

https://fortmedica.cz/


JAKÉ NABÍZÍME BENEFITY?

Za každý odpracovaný den obdržíte příspěvek na obědy formou stravenkového paušálu.
Parkování zdarma je k dispozici u všech našich pracovišť. 
Hodit se může také sleva do lékárny nebo zprostředkování vyšetření na spolupracujících
pracovištích.
Po domluvě a dle výše úvazku nabízíme také příspěvek na doplňkové penzijní spoření nebo
další benefity.
Podporujeme celoživotní vzdělávání. Naši lékaři se několikrát ročně účastní odborných
konferencí, seminářů a workshopů jak v České republice, tak v zahraničí.

JAK SI PŘEDSTAVUJEME IDEÁLNÍHO KANDIDÁTA?

Především máte zájem o obor ORL a po promoci jste se zapsali do specializační přípravy
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 
Momentálně pracujete v nemocnici, kde se vzděláváte v kmeni nebo ve specializaci a rádi
byste si vyzkoušeli ambulantní provoz. 
Nebo jste na rodičovské dovolené a hledáte flexibilní práci na zkrácený úvazek. 
Jste samostatní, zodpovědní a proaktivní, máte kladný vztah k (nejen) dětským pacientům. 
Máte chuť se vzdělávat a zlepšovat. Máte smysl pro humor a týmového ducha. 
Dorozumíte se s pacienty anglicky (nebo jste ochotni se angličtinu doučovat).

ZAUJALA VÁS NAŠE PRACOVNÍ NABÍDKA? 

Kontaktujte mne:
Monika Gregorová, DiS.

monika.gregorova@fortmedica.cz
(+420) 602 381 268 
www.fortmedica.cz

JAK BUDETE ZA SVOU PRÁCI ODMĚNĚNI?

Základem je hodinová mzda stanovená dle délky praxe a vzdělání. Hrubá hodinová mzda
se pohybuje u lékařů se základním kmenem mezi 500-600 Kč/hod. a u lékařů bez
základního kmene mezi 400-500 Kč/hod.
Hodinovou mzdu doplňujeme výkonovým motivačním ohodnocením. 
Jednou za půl roku se také můžete těšit na odměny v závislosti na zisku firmy.
Konkrétní výši mzdy a bonusů Vám rádi upřesníme při osobním jednání.
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