
 

REVIZNÍ LÉKAŘ – STOMATOLOG 
 
Jste lékař, který potřebuje profesní změnu kvůli rodině, svému zdraví či jiné životní události? 
Chcete pracovat pro největší zdravotní pojišťovnu v České republice a být tak součástí základního 
pilíře českého zdravotnictví? Přidejte se k nám! 

 
PRACOVIŠTĚ: PRAHA 
 
CO U NÁS BUDETE DĚLAT? 
 provádět, řídit a kontrolovat revizní činnosti 
 komunikovat s poskytovateli a příjemci zdravotní péče 
 kontrolovat a posuzovat způsobilost poskytovatelů k výkonu zdravotní péče   
 provádět konzultační a poradenskou činnost 
 schvalovat a povolovat činnosti (výkony, zdravotní péče, léčivé přípravky) pro zdravotní péči 
poskytovanou v ČR a zahraničí 

JAKÝ BY MĚL BÝT NÁŠ NOVÝ KOLEGA? 
 vysokoškolsky vzdělaný lékařského směru 
 schopný prokázat se specializovanou způsobilost v určitém oboru 
 schopný základní orientace ve zdravotnické legislativě 
 práce na počítači není pro něj překážkou (dobrá uživatelská znalost MS Office) 
 nebojí se komunikovat s lidmi 

PROČ U NÁS BUDETE RÁDI PRACOVAT? 
 získáte skvělou příležitost pracovat pro největší pojišťovnu v ČR 
 budete pracovat v týmu zkušených a přátelských kolegů 
 získáte motivační systém odměňování 
 získáte 5 týdnů dovolené a další volno (sick days), pružnou pracovní dobu, stravenky a další 

výhody z bohatého benefitního programu pro zaměstnance 
 nástup možný dohodou 
 práce na této pozici je možná i na zkrácený úvazek 
 pomůžeme Vám v udržení odbornosti, včetně dalšího odborného rozvoje, nejen v rámci 

firemního vzdělávání 

 
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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