Oftalmolog ž/m
atestovaný lékař nebo rezident

- pro centrum zdravotní péče v Hesensku -

Centrum zdravotní péče (MVZ)
Našim klientem je centrum zdravotní péče, které vzniklo z oblastně známé
a dlouhodobě zavedené běžné ambulance. MVZ bylo založeno dvěma
specialisty pro oftalmologii ve městě situovaném ve středním Hesensku.
Budova centra má příznivou polohu
a je pro pacienty velmi dobře dostupná.
K dispozici je dostatečný počet parkovacích
stání.
Prostory MVZ jsou rozměrné a komfortní.
Prostředí je účelně a vkusně přizpůsobeno.
Vedle tří ošetřoven a lékařských místností jsou
k dispozici dvě čekárny pro pacienty, stejně
jako pokoje pro různé diagnostické oblasti
a taktéž pro ortoptické a pleoptické cvičení.

Pracovní tým tvoří zkušení lékaři se skvělým vzděláním.
Atmosféra je kolektivní a přátelská.
Nabídka pro pacienty zahrnuje základní péči v rámci směrnic státního
zdravotního pojištění, stejně jako zajímavý další sortiment služeb
pro soukromé a samoplátce.
Z moderní diagnostiky se
vykonává celé spektrum
pro přední a zadní část oka:
Scheimpflugova kamera,
topografie rohovky,
Endoteliální mikroskopie,
Spectralis-OCT, fundus
kamera, fluorescenční
angiografie, elektrofyziologie
(ERG včetně mfERG, EOG,
VEP), ultrazvuk.
Kromě toho jsou
poskytovány
pro neurooftalmologii
a ortoptiku.
Laserová chirurgie zahrnuje YAG- a argonové lasery, stejně jako selektivní
laserovou trabeculoplastiku.
Operace se provádí v nedaleké nemocnici. V současné době jsou na vysoké
úrovni prováděny operace se zaměřením na šedý zákal a glaukom stejně jako
intravitreální operativní podávání léků a plastické operace víček. Rozšíření
tohoto spektra je možné v závislosti na přání a zkušenostech chirurgů.
MVZ je velmi dobře zaběhnuté díky stabilně vysokému počtu pacientů jako
i neustále rostoucímu počtu potencionálních pacientů v blízkém okolí. Přispívá
k tomu kvalita lékařského personálu, který je v rámci celého spektra očního
lékařství schopný čelit vysokým požadavkům ohledně kvality poskytované
péče.

Váš profil
Hledáme angažovaného očního lékaře, který je připravený začlenit se
s vysokým nasazením do dobře fungujícího týmu. Nástup možný ihned.
Ideální kandidát je specialista s odpovídajícími zkušenostmi v oblasti
oftalmologie a dobrými znalostmi v moderní diagnostice.
Dobrým kandidátem by byl také sekundární lékař, který se v dohledné době
připravuje na aprobační zkoušku. Povolení k odborné přípravě je 2 roky.
"Lidský faktor" hraje velkou roli.
Pro získání nových pacientů, kteří jsou v Německu vnímání jako klienti, by měl
mít zájemce výborné komunikační schopnosti a vysokou úroveň sociální
kompetence.
Potřebná je též tvořivost a schopnost inovovat spolu s porozuměním
požadavkům trhu a efektivním nakládáním s financemi.
Pro získání německé aprobace a uznání německé specializace se musí
kandidáti prokázat znalostí německého jazyka na úrovni B2 (Goethe-Zertifikat,
TELC-Zertifikat) a úspěšně složit odborní zkoušku tzv.
“Patientenkommunikationstest“.
Naše nabídka
Perspektivní pozice, kde MVZ ponechává velký prostor pro rozvoj odborných
dovedností dle schopností a zájmu kandidáta.
Můžete očekávat stabilní zaměstnání a velmi dobré pracovní podmínky
bez nočních nebo víkendových služeb.
Roční příjem specialisty v závislosti na kvalifikaci činí 80.000 – 120.000 EUR
brutto ročně.

Město se nachází uprostřed hezké přírody a má vysokou
kulturní a rekreační hodnotu jako i dobrou dopravní
dostupnost do dalších atraktívních měst v širším okolí.
Díky tomuto umístnění MVZ nabízí nejvyšší kvalitu života.
Město je uznávaným německým letoviskem s divadlem a různými muzey.
Je známé svým starým městem s historickými budovami.
Všechny školy a mateřské školky se nacházejí přímo ve městě.
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