
 

ASISTENTKA REVIZNÍHO LÉKAŘE 

Láká Vás práce, která má smysl? 

Chcete se neustále rozvíjet? 

Přihlaste se k nám! 

 
PRACOVIŠTĚ: PRAHA 
 
CO VÁS ČEKÁ? 
 připravovat podklady pro revizního lékaře ke kontrole zdravotnických zařízení 
 samostatně provádět dílčí kontroly a revize vykázané zdravotní péče 
 poskytovat klientům informace, řešit stížnosti a hledat cesty k nápravě 
 komunikovat se zdravotnickými zařízeními i s našimi klienty 

JAKÝ BY MĚL BÝT NÁŠ NOVÝ KOLEGA/KOLEGYNĚ? 
 vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělaný/á ve zdravotnickém oboru 
 orientovaný/á v programech MS Office (WORD, EXCEL) 
 příjemný/á v komunikaci s kolegy i klienty pojišťovny (pacienty) 
 s pozitivním vztahem k administrativě 

VÝHODY, KTERÉ U NÁS OCENÍTE? 
 získáte profesní zkušenost u lídra na trhu v oblasti zdravotního pojištění 
 zjistíte, že práce se dá dělat vždy tak, že Vás bude bavit 
 nové myšlenky a nápady jsou nejen vyslyšeny, ale i realizovány 
 stanete se součástí přátelského kolektivu, který svou práci dělá efektivně a se zápalem 
 získáte 5 týdnů dovolené a další volno (sick days) 
 budete moci využít pružnou pracovní dobu, stravenky a mnohé další výhody 
 pozici obsazujeme na dobu určitou (zástup za MD/RD) 

 

 
VZP nedělá rozdíly, a proto je toto místo vhodné i pro osoby se zdravotním postižením. 
 
Zaujala Vás tato pozice? Zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu 
hana.pukova@vzp.cz.  
 
Těšíme se na Vás! 
 
 
 

 
 
Zdravá kariéra ve VZP 
Dejte své kariéře zdravý směr… 
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