
 

Institut klinické a experimentální medicíny 

IKEM Transplantcentrum  
Klinika transplantační chirurgie  

hledá nového kolegu/kolegyni na místo  

Všeobecná sestra 
Špičkové a ve střední Evropě zcela ojedinělé pracoviště hledá 

zapálené kolegy/ně na pozici všeobecná sestra pro posílení týmu 

Kliniky transplantační chirurgie.  

Přijďte nám pomoci s péčí o pacienty po multiviscelárních 

transplantacích, po cévních a břišních chirurgických výkonech. 

Buďte součástí našeho mladého týmu, který pečuje o pacientky 

jedinečné studie transplantace dělohy od žijících i nežijících 

dárkyň. 

Právě vám se nabízí zcela unikátní možnost pracovat poblíž 

špičkových, mezinárodně uznávaných expertů. Prolíná se zde několik stěžejních transplantačních  

programů - přenosy ledvin, jater, pankreatu, tenkého střeva a cévních štěpů. Celým adaptačním 

procesem projdeme společně s úsměvem na tváři a zajistíme, abyste se co možná nejrychleji cítili 

jednou/ jedním z nás.  Samozřejmostí je podpora dalšího vzdělávání a seberealizace s následným 

špičkovým platovým ohodnocením, včetně řady zaměstnaneckých benefitů.  

Pomůže vám při rozhodování osobní návštěva? Velice rádi vás osobně po našem pracovišti 

provedeme a zodpovíme všechny vaše dotazy. 

 

Požadujeme: 

 SZŠ, VOŠ, VŠ v oboru zdravotní sestra 

 osvědčení k výkonu zdravotnického povolání  

 ARIP výhodou 

 dobré komunikační schopnosti 

Nabízíme: 

 5 týdnů dovolené 

 mimořádné placené zdravotní volno - sick days (tři dny za rok) 

 výhodné stravování v závodní jídelně IKEM 

 příspěvek na penzijní připojištění 

 výrazná sleva v lékárně IKEM a prodejně zdravotnických potřeb 

 spoluhrazené ubytování v blízkosti pracoviště - Ubytovna IKEM, Ubytovna Emmy … a další 

Kontakt 

Personální odbor IKEM 

Email: kariera@ikem.cz  

IKEM je největší vysoce 

specializované klinické a 

vědeckovýzkumné pracoviště 

v České republice.  

Už více než 45 let se zaměřuje 

na léčbu kardiovaskulárních 

chorob, transplantace orgánů, 

diabetologii a léčbu poruch 

metabolismu.  

IKEM, to jsou 4 odborná centra, 

8 klinik, 15 odborných pracovišť, 

základen a laboratoří.  

Celkem 1 800 pracovníků, 

z toho více než 300 lékařů a 600 

všeobecných sester.  

315 lůžek, z nichž 111 se 

nachází na jednotkách 

intenzivní péče. 

https://www.ikem.cz/cs/ubytovani-pro-zamestnance/a-2860/
mailto:kariera@ikem.cz

