
Koordinátor/ka zdravotní péče 
 
Oční klinika DuoVize již desátý rok poskytuje špičkovou zdravotní péči pro české i zahraniční pacienty 
s důrazem na nejmodernější postupy založené na principu evidence based medicine, individuální 
lidský přístup k pacientům a 5* klientský servis.  
DuoVize Praha je aktuálně nejmodernějším očním pracovištěm v ČR se 3 operačními sály a 15 
ambulancemi. Ročně zbavíme brýlí a šedého zákalu tisíce pacientů. Klinika je držitelem certifikátu ISO 
9001:2015 a je akreditovaná MZČR pro obor oftalmologie. Péče je poskytována ve zcela nových 
moderních prostorách v Praze – Pankráci s plochou 1500 m2 v synergickém vztahu s dalšími 
provázanými pracovišti (dětské oční, urologie, diabetologie, endokrinologie). 
DuoVize obsadila v soutěži Firma roku 3. místo v kraji Praha a získala ocenění Odpovědná firma roku. 
V soutěži Ordinace roku obsadila 2. místo získala v kategorii oční ordinace a v kategorii region Praha 
získala 2. místo. 
 
PRACOVNÍ NÁPLŇ 
· komunikace s pacienty při zajištění komplexního chodu recepce 
· péče o pacienty v době přítomnosti na klinice 
· spolupráce s lékaři, optometristy a sestrami a koordinace péče v průběhu přítomnosti pacientů na 
klinice 
· práce s rezervačním systémem a databází pacientů 
· poskytování 5* klientského servisu ve špičkovém ambulantním zařízení 
 
POŽADAVKY 
· SŠ nebo vysokoškolské vzdělání 
· výborné komunikační a organizační schopnosti 
· příjemné vystupování, spolehlivost, samostatnost, pečlivost 
· proklientský přístup, profesionalita a entusiasmus 
· aktivní AJ slovem a písmem, NJ výhodou, znalost MS Office 
 
NABÍZÍME: 
· moderní a špičkově vybavené pracoviště 
· plný nebo částečný úvazek  
· zázemí špičkové nadstandardní kliniky s desetiletou tradicí a přátelskou atmosférou 
· příjemné, moderní a špičkově vybavené pracoviště 
· nadstandardní finanční ohodnocení s výkonovými bonusy 
· nadstandardní zdravotní péče pro zaměstnance i rodinu 
· možnost osobního i odborného růstu, školení a vzdělávání 
· stravenky 
· občerstvení na pracovišti 
· nadstandardní pracovní zázemí 
· možnost korekce oční vady zdarma 

Nástup IHNED. 

Nabízíme motivující prostředí, radost a uspokojení ze smysluplné práce při které pomáháte lidem, 
práci v úspěšné klinice, v přátelském a profesionálním kolektivu, možnosti osobního rozvoje a 
profesního růstu, možnost dalšího vzdělávání, nadstandardní kompetence a adekvátní motivující 
finanční ohodnocení. 

CV doplněné o fotografii zasílejte na e-mail: strakova@duovize.cz 


