
Jsme AKESO holding, jeden z předních poskytovatelů zdravotní péče v Česku. 
Již podruhé jsme byli oceněni jako nejlépe řízený tuzemský zdravotnický 
holding. Provozujeme Nemocnici Hořovice, Diagnostické centrum Nemocnice 
Hořovice v Praze, Rehabilitační nemocnici Beroun a Onkologické a radiologické 
centrum Multiscan, které je součástí Komplexního onkologického centra 
Pardubického kraje. Vedle těchto zařízení patří do skupiny AKESO i další 
ambulance, lékárny, distributoři léčiv a stavební divize.

Lékaři a lékařky

Pracujte po boku těch nejlepších

AKESO holding a.s.

Okruhová 1135/44, 155 00  Praha 5

Tel.: (+420) 251 627 500

E-mail: personalni@akesoholding.cz 

www.akesoholding.cz

Zdraví člověka. 
Lidskost. 
Vstřícnost.

Nemocnice Hořovice je více než běžnou 
nemocnicí regionálního typu. Nabízí širokou škálu 
ambulancí a poraden navazujících na jednotlivá 
lůžková oddělení.

Diagnostické centrum Nemocnice 
Hořovice zajišťuje nejen komplexní péči 
o dětské pacienty, ale nabízí odbornosti 
i pro dospělé. 

Rehabilitační nemocnice Beroun 
patří k nejlépe vybaveným a nejkomfortnějším 
pracovištím svého typu nejen v Česku, 
ale i v Evropě.

Onkologické a radiologické centrum 
Multiscan, včetně jeho detašovaných pracovišť, 
poskytuje pacientům preventivní, diagnostickou, 
léčebnou a dispenzární péči v oborech klinická 
a radiační onkologie.



Naše motto „Zdraví člověka. Lidskost. Vstřícnost.“ 
sdružuje hodnoty, kterých se v našich zařízeních držíme. 
Společně tak posouváme zdravotnictví na vyšší úroveň. 

Abychom tuto vizi mohli plnit dál, přijmeme lékaře a lékařky, kteří mají chuť se 
rozvíjet v perspektivním oboru a preferují jistotu stabilní a rostoucí společnosti.

Vyzkoušejte si na týden, jaké to je pracovat v jednom z našich zdravotnických 
zařízeních a rozhodněte se, zda chcete rozšířit náš dynamický tým. 

Nabízíme spoustu benefitů pro naše zaměstnance:

byty prémiové kvality pro rodiny i jednotlivce

5 týdnů dovolené 

přístup k prémiové zdravotní péči i pro vaše rodinné příslušníky

mateřskou školku či dětskou skupinu

možnost celoživotního vzdělávání

příspěvek 3 % na penzijní připojištění

bezplatné právní a finanční konzultace

výhodnější hypotéku nebo pojištění 

permanentky na kulturní akce a rodinné aktivity

MultiSport kartu

a mnohem více

             Více se o nás dozvíte ve videu: 

Stipendijní program 

Stipendium ve výši až 10 000 Kč měsíčně nabízíme studentům a studentkám 
vysokých, vyšších odborných i středních zdravotnických škol. 
Více informací najdete na webových stránkách našich zdravotnických zařízení.

Zdraví člověka. 
Lidskost. 
Vstřícnost.

Navštivte sekci Kariéra na webu našich zařízení 
a zašlete nám svůj životopis přes online formulář 

www.nemocnice-horovice.cz/kariera 

www.dcnh.cz/kariera

www.nemocnice-beroun.cz/kariera

www.multiscan.cz/kariera

Veškerá naše zdravotnická zařízení disponují moderně 
vybavenými odděleními a ambulancemi. 


