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Doc. MUDr. Roman Šmucler
jednatel Nemocnice Na Pleši

Nemocnice Na Pleši je známá pro svou 
rodinnou atmosféru, špičkovou  
odbornost a individuální péči  
o pacienty.

PRAHA

Nemocnice 
Na Pleši 

Mníšek
pod Brdy

D4

D4

MUDr. Ivana Pospíšilová
primářka Komplexního  
rehabilitačního centra

Naší filozofií léčby pohybového aparátu 
je především komplexní diagnostika 
a individuální přístup.

MUDr. Kateřina Jirsová
primářka Integrovaného  
onkologického centra

Prioritami naší práce jsou moderní 
technologie, týmová spolupráce,  
individuální přístup a maximální  
efektivita.

Vedení nemocnice

Úplně jiná
NEMOCNICE

Benefity  
pro zaměstnance
•	 5 týdnů řádné dovolené

•	 finančně zvýhodněné ubytování a stravování

•	 Sodexo benefity

•	 zastávka autobusu PID přímo v areálu

•	 finanční příspěvek a nadstandardní možnosti 
dalšího vzdělávání, plná podpora studia  
a zvyšování kvalifikace

•	 sleva ve firemní školičce

•	 hospitalizace pro příbuzné na rehabilitačním 
lůžkovém oddělení zdarma



Hledáme nové kolegy 
na pozice

Moderní  
pracoviště

Levnější ubytování  
a stravování

Vlastní kino a festival

Školička  
v areálu

•	 lékař/ka
•	 fyzioterapeut/ka
•	 ergoterapeut/ka
•	 radiologický asistent
•	 všeobecná/praktická sestra
•	 sestra pro intenzivní péči

Zaměstnancům nabízíme výhodně služební 
byt nebo bydlení na ubytovně přímo v areálu. 
Příspěvek nabízíme také na stravování v naší 
jídelně, která patří mezi nejlepší nemocniční 
kuchyně v republice.

Kulturní akce od filmových představení  
po komorní koncerty v Kině Na Pleši jsou 

otevřené jak pacientům, tak veřejnosti. V létě 
pořádáme v našem parku hudební festival 

NaPleš!Fest. Vstup na všechny akce je  
pro zaměstnance zdarma!

V areálu nemocnice  
provozujeme školičku  
pro nejmenší děti a v létě  
u nás probíhají příměstské  
tábory. Svoje dítko tak  
můžete mít na dohled,  
i když jste v práci.  
Zaměstnancům  
poskytujeme  
slevy.

Jsme soukromé zdravotnické  
zařízení umístěné uprostřed přírody  
nedaleko Prahy. Děláme špičkovou  

medicínu ve specializovaných centrech.  
Nabízíme atraktivní pracovní příležitosti na 

nových projektech.

Obory a pracoviště
Integrované  
onkologické  
centrum

Pneumologické  
oddělení

Odborné
Ambulance

Radiodiagnostické 
oddělení

Laboratoř

Komplexní 
rehabilitační 
centrum


