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V čem se odlišujete od ostatních personálních agentur?
Zaměřujeme se na umístění profesionálů do státního
i soukromého sektoru ve zdravotnickém spektru, to nás
razantně odlišuje od všech ostatních personálních společností. Poskytujeme prvotní konzultaci požadavků zdarma, což považujeme za velkou přidanou hodnotu pro nás
i našeho klienta, abychom se lépe poznali. Díky rozsáhlé
databázi lékařů i nelékařských pracovníků garantujeme
vhodné kandidáty dle přesného zadání klienta. Klientům
nabízíme dvojí formu spolupráce – paušální nebo formou
jednorázových provizí.

Na co kladete při Vaší práci největší důraz?
Alfou a omegou je pro nás seriózní jednání a vysoká úros.r.o.
veň poskytovaných služeb. Navíc pro své klienty pořádáme pravidelné workshopy a dvakrát do měsíce vydáváme
Můžete ve stručnosti představit společnost
aktuální
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informačním
kanálu Hospital-TV.cz.
Jsme personální agentura, která poskytuje specializova746 01 Opava
né služby v oblasti zdravotnictví: personální poradenství
– recruitment, executive search, training a consulting.
+420 553 038Jaké
238motivační bonusy mohou lékaři získat?
Pro
lékařské i nelékařské pozice zdravotnická zařízení
Na českém zdravotnickém trhu působíme téměř deset
let.
+420 774 669 000
nově
Pohybujeme se napříč celou republikou a spolupracujeme
info@iopavsko.cz nabízejí tzv. náborový příspěvek, který vhodní kandidáti obdrží ihned po sepsání pracovní smlouvy.
s řadou zdravotnických zařízení u nás a na Slovensku.

Hospital-TV.cz je unikátní internetová televize, která se
zaměřuje na moderní medicínu. Svým divákům přináší
skutečné záběry přímo z operačních sálů a z ambulancí,
kde probíhají vyšetření pomocí moderních přístrojů. Dáváme tak možnost veřejnosti
nahlédnout pod
pokličku diskutovaných operací
a zároveň touto
formou prezentujeme specializované kliniky
a oddělení. Naši
programovou
nabídku komunikujeme na kanálech YouTube, kde jsme překročili hranici
milionu návštěvníků, na sociálních sítích a v neposlední
řadě prostřednictvím LFD panelů v čekárnách ambulancí.
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA
VOLNÝCH MÍST:
• GYNEKOLOG, Krnovská nemocnice
• INTERNISTA, Krnovská nemocnice
• LÉKAŘ ARO, Krnovská nemocnice
• PORODNÍ ASISTENTKA, Krnovská nemocnice
• RADIOLOG, Jesenická nemocnice
• RADIOLOG, Slezská nemocnice v Opavě
• REHABILITAČNÍ LÉKAŘ, Středočeský kraj
• VŠEOBECNÁ SESTRA, Krnovská nemocnice

PŘIPRAVUJEME:
Ohlédnutí za 8. ročníkem veletrhu pracovního
uplatnění v medicíně a farmacii v Hradci Králové. Veletrh jsme aktivně podpořili také v roli
mediálního partnera.

Těšíme se na setkání s Vámi při
případné personální spolupráci.

» Výpis z obchodního rejstříku
» Plná moc
(Na vyžádání zašleme)
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