Stacionārs
«GAIļEZERS»
Hipokrāta iela 2

KONTAKTI
Lai pieteiktos darbam:
 Ienāc aslimnica.lv mājas lapas
sadaļā VAKANCES un aizpildi
pieteikuma anketu, izvēloties
atbilstošu piedāvājumu kādā no
slimnīcas sešiem stacionāriem

Stacionārs
«BIĶERNIEKI»
Lielvārdes iela 68

RĪGAS AUSTRUMU
KLĪNISKĀ
UNIVERSITĀTES
SLIMNĪCA

 Sūti savu CV uz:
Stacionārs
«LATVIJAS
ONKOLOĢIJAS
CENTRS»
Hipokrāta iela 4
Stacionārs
«TUBERKULOZES UN
PLAUŠU SLIMĪBU
CENTRS» Stopiņu
novads, Upeslejas
Stacionārs «LATVIJAS
INFEKTOLOĢIJAS
CENTRS»
Linezera iela 3

PATOLOĢIJAS
CENTRS
Hipokrāta iela 2

personals@aslimnica.lv
 Tālrunis uzziņām: 67042829

Tevi sagaida:
 Elastīgs darba laiks
 Profesionālā attīstība un karjeras
iespējas
 Iespēja strādāt dinamiskā vidē
lielākajā daudzprofilu ārstniecības
iestādē Latvijā
 Atlaide ārstniecības pakalpojumiem
 Atsaucīgi kolēģi
 Apmaksāts mācību atvaļinājums
 Apmācības un kursi kvalifikācijas
celšanai un uzturēšanai ārstniecības
personām

Reģ. Nr. 40003951628

LIELĀKĀ
ĀRSTNIECĪBAS
IESTĀDE VALSTĪ

RĪGAS AUSTRUMU
SLIMNĪCAS VĒRTĪBAS
 Mūsdienīga
 Atvērta
 Inovatīva
 Pacientam un
darbiniekam
draudzīga
 Profesionāla
 Slimnīca, kurā
vēlas mācīties
 Slimnīca, kurā
vēlas ārstēties
 Slimnīca, kurā
vēlās strādāt
 Slimnīca ar
nākotni

NĀC UN SĀC
STRĀDĀT JAU RĪT !
ĀRSTS
 Nepieciešama augstākā medicīniskā izglītība
(ārsta grāds), reģistrācija ārstniecības personu
reģistrā un šī reģistra izsniegta apliecība par
attiecīgās ārstniecības personas tiesībām
praktizēt kā ārstam, sertifikāts, kas apliecina ārsta
profesionālo sagatavotību.
 Piedāvājam stabilu, dinamisku un interesantu
darbu nozares lielākajā uzņēmumā, kas sniegs
plašas iespējas realizēt Jūsu profesionālos
mērķus. Pašlaik Austrumu slimnīcā strādā 53
dažādu specialitāšu ārsti.

MĀSAS PALĪGS
 Par māsas palīgu var strādāt, ja ir iegūta vidējās
pakāpes profesionālā izglītība
 Māsas palīga darbs ir iespēja praksē nostiprināt
zināšanas un mācīties no pieredzējušiem
kolēģiem, lai nākotnē paaugstinātu savu
profesionālo kvalifikāciju.
 Māsas palīga amatu ir viegli savienot ar
mācībām, jo ir elastīgs darba laiks.

MEDICĪNAS ASISTENTS
 Par medicīnas asistentu var strādāt, ja esi
I vai II līmeņa profesionālās augstākās
medicīnas izglītības students.
 Medicīnas asistenta darbs ir iespēja praksē
nostiprināt praktiskās iemaņas dažādās
veselības aprūpes jomās.

REZIDENTS

SANITĀRS

 Katru gadu Austrumu slimnīcā tiek uzņemti
aptuveni 60 dažāda profila rezidenti, kuriem ir
iespēja šeit iegūt visplašāko pieredzi, lai nākotnē
kļūtu par savas nozares labākajiem speciālistiem.

 Par medicīnas asistentu vai sanitāru var strādāt,
ja ir iegūta pamatizglītība.
 Tā ir lieliska iespēja sākt savu karjeru un iepazīt
darbu slimnīcā.
 Šos amatus ir viegli savienot ar mācībām, jo ir
elastīgs darba laiks.
 Pienākumos ietilps pacientu aprūpe,
sagatavošana izmeklējumiem vai operācijām,
pavadīšana uz izmeklējumiem un ārstnieciskām
procedūrām.

MEDICĪNAS MĀSA
 Par medicīnas māsu var strādāt, ja ir iegūta
vidējā speciālā, pirmā līmeņa profesionālā vai
augstākā medicīniskā izglītība.
 Māsas darbs Austrumu slimnīcā ir lieliska iespēja
uzsākt un pilnveidot savu profesionālo karjeru, jo
šeit ir pieejami dažādi kursi kvalifikācijas celšanai
un uzturēšanai kā arī zinoši un atsaucīgi kolēģi.

