TISKOVÁ ZPRÁVA

Krajské nemocnice jdou za mediky. Osloví je na Veletrhu pracovního uplatnění
Hradec Králové, 4. 4. 2016
Nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje (ZH KHK) se jako perspektivní
zaměstnavatel představí studentům Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové na Veletrhu
pracovního uplatnění v medicíně, který se ve středu 6. dubna koná ve výukovém centru fakulty.
"Veletrh je pro nás výbornou příležitostí, jak v osobním kontaktu zmapovat požadavky a očekávání
budoucích lékařů v oblasti profesního uplatnění či jejich preference ve výběru specializačních oborů.
Zároveň nám dává možnost představit jim zblízka výhody zaměstnání ve kterékoliv ze společností
silného a stabilního celku, kterým je náš krajský holding,“ říká Jana Třešňáková, radní kraje pro oblast
zdravotnictví.
Krajské nemocnice se veletrhu účastní už od jeho prvního ročníku v roce 2010, letos se pod
jednotnou hlavičkou zdravotnického holdingu prezentují jako hlavní vystavovatel. „Na našem stánku
se studenti během dne setkají nejen s našimi personalisty, ale také s několika našimi vynikajícími
lékaři, kteří se s nimi podělí o svou přímou pracovní zkušenost s medicínou v oblastní nemocnici,“
popisuje radní Třešňáková. „To, co chceme vyzdvihnout, je možnost dělat u nás opravdovou
medicínu od prvního pracovního dne, férové mzdové ohodnocení, plný pracovní úvazek a pracovní
poměr na dobu neurčitou ihned, štědré zaměstnanecké benefity a jejich průběžné rozšiřování. Máme
zájem na tom, aby u nás mladí lékaři absolvovali specializační přípravu, a budeme je informovat i o
novince v podobě možnosti získat jednorázové stipendium od Zdravotnického nadačního fondu
Královéhradeckého kraje, pokud si vyberou jeden z devíti nejvíce personálně nedostatečných
specializačních oborů a zaváží se pracovat u některého z poskytovatelů zdravotní péče v našem kraji
po určitou dobu,“ doplňuje Miroslav Procházka, předseda představenstva ZH KHK. Do Zdravotnického
nadačního fondu Královéhradeckého kraje vložil pro uvedený účel Královéhradecký kraj ze svého
rozpočtu 2,7 milionu korun.
Prezentaci krajských nemocnic podpoří letos i Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého
kraje, která medikům v uvedený veletržní den předvede před budovou výukového centra Lékařské
fakulty jeden ze svých plně vybavených sanitních vozů. Ujme se také jedné z odborných přednášek.
„Pro studenty, kteří navštíví stánek zdravotnického holdingu, chystáme i drobné překvapení. Jsem
přesvědčen, že máme co nabídnout a že mezi účastníky veletrhu najdeme i budoucí posily našich
lékařských týmů,“ uzavírá Procházka.
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Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje je zastřešující mateřská akciová společnost založená
Královéhradeckým krajem v roce 2003 za účelem kontroly a vykonávání akcionářských práv v
krajských zdravotnických zařízeních. Holding je 100% akcionářem ve všech krajských nemocnicích Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Oblastní nemocnice Náchod a.s., Oblastní nemocnice Náchod a.s. Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Nemocnice Jaroměř, Oblastní
nemocnice Náchod a.s. - Nemocnice Broumov, Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Nemocnice Nové
Město nad Metují, Oblastní nemocnice Náchod a.s. – Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky
Opočno, Oblastní nemocnice Jičín a.s., Oblastní nemocnice Jičín a.s. - Nemocnice Nový Bydžov,
Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem.
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