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Stipendijní program
„Arberland-Klinikstudent“

Kliniky Aberland by rády podpořily kvalifikované muže a ženy v jejich studiu
všeobecného lékařství a chtějí připravit studenty na začátku nebo v průběhu
jejich studia na činnost na Arberland klinikách a umožnit jim zde pracovat jako
lékaři.
Požadavky na uchazeče:
• Maturanti / absolventi středních škol,
kteří chtějí začít studovat medicínu
v roce, v němž je stipendium uděleno
• Už zapsaní studenti humánní medicíny
• Vysoce sociální a komunikační dovednosti
• Ochota pracovat po studiu všeobecného
lékařství minimálně tři roky na Arberland
klinikách

Nabízíme:

• Atraktivní nabídku finanční pomoci při
studiu
Minimálně tři roky po ukončení studia
práci asistenčního lékaře, s klasifikací
„TV-Ärzte/VKA“ a sociálními výhodami
ve veřejných službách
• Jisté dlouhodobé pracovní místo na
našich inovativních klinikách se
spoustou možností dalšího rozvoje

Ucházení se o stipendium je možné po celý rok.
Žádosti o stipendium zasílejte na: bewerbungen@arberlandkliniken.de

#ARBERLANDKLINIKEN
Kontakt:

Kontakt personální oddělení • Tel.: +49 9942 20-156
Arberlandklinik Viechtach • Karl-Gareis-Straße 31 • 94234 Viechtach

•
•
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POŽADAVKY NA UCHÁZENÍ
SE O STIPENDIJNÍ PROGRAM
Maturanti / absolventi středních škol, kteří chtějí začít
studovat lékařství v roce, v němž je stipendium uděleno.
Studenti, kteří již lékařství studují.

STIPENDIJNÍ PROGRAMM

Přihlášení je možné celoročně. Poté, co obdržíme dokumenty
Vaší žádosti, podrobně je prozkoumáme. V případě kladného
vyhodnocení obdržíte pozvánku na pohovor.

ARBERLAND
KLINIKSTUDENT* (m/ž/d)

KONTAKTNÍ OSOBY
A KONTAKT
Dokumenty k žádosti
•
•
•
•
•

Vedoucí personálního oddělení
Stephanie Blüml
Tel.: +49 9922 99-337 nebo
+49 9942 20-115
Email: pl@arberlandkliniken.de

Zástupkyně vedoucí personálního
oddělení
Susanne Geier
Tel.: +49 9942 20-115
Email: pl@arberlandkliniken.de

Nábor zaměstnanců
Eva Liebhaber
Tel.: +49 9922 99-7039
Email: eliebhaber@arberlandkliniken.de

Vyplněný a podepsaný formulář žádosti
Životopis
Kopie maturitního vysvědčení (pokud ještě není k dispozici, pak
kopii posledních dvou vysvědčení)
Pro studenty, kteří jsou již zapsáni: osvědčení o imatrikulaci
Doklady o již absolvovaných stážích / praktikách apod. ve zdravotnických zařízeních (pokud jsou již k dispozici)

Kompletní podklady k žádosti o stipendijní program zašlete
prosím na: bewerbungen@arberlandkliniken.de

Arberlandklinik Zwiesel
Arberlandstraße 1
94227 Zwiesel
Tel. +49 9922 99-0

Arberlandklinik Viechtach
Karl-Gareis-Str. 31
94234 Viechtach
Tel. +49 9942 20-0

info@arberlandkliniken.de www.arberlandkliniken.de
*Poznámka: Kvůli lepší čitelnosti se zdržíme používání označení žen, mužů nebo různých
pohlaví. Pokud jsou v tomto letáku použity neutrální nebo mužské výrazy, je třeba je chápat
jako osoby ženského, mužského a neutrálního pohlaví.

SPOLEČNĚ VYTVÁŘET
BUDOUCNOST

KDO JSME?
Kliniky Arberland s pobočkami ve Zwieselu a ve Viechtachu jsou
nezávislou městskou společností v srdci Bavorského lesa. Poskytujeme základní a standardní lékařskou péči a i pohotovostní péči
pro okres Regen.
Rozsah služeb na našich klinikách:
Arberlandklinik Zwiesel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Všeobecná a viscerální chirurgie
Anestezie a intenzivní péče
Endoprotetické centrum Zwiesel
Gynekologie a porodnictví
Interní lékařství: gastroenterologie, neurologie
Paliativní lékařská služba
Úrazová chirurgie, ortopedická chirurgie, sportovní
traumatologie a chirurgie rukou
Chirurgie páteře
Ušní, nosní a krční oddělení (ORL)
Chirurgické oddělení u MVZ Arberland

PRO BUDOUCNOST
PŘÍHRANIČÍ
Chceme podporovat kvalifikované muže a ženy při studiu
všeobecného lékařství a dlouhodobě je tak spojit s naším regionem a našimi klinikami. Z tohoto důvodu udělujeme stipendia
v rámci programu „ARBERLAND-Klinikstudent“.
Našim stipendistům poskytujeme lékařské mentory, kteří jsou
během studia k dispozici jako odborné kontaktní osoby.

NAŠE CÍLE
•
•
•

•

Zajištění nové generace lékařských profesionálů
v regionu.
Praktická podpora během studia.
Jistá pracovní místa pro studenty všeobecného lékařství
na inovativních klinikách s velkou možností dalšího
rozvoje.
Včasné uvázání příjemců stipendií ke klinikám Arberland
a regionu.

STIPENDIUM
•
•
Arberlandklinik Viechtach
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Všeobecná a viscerální chirurgie
Anestezie a intenzivní péče
Cévní a endovaskulární chirurgie
Interní lékařství: gastroenterologie, kardiologie, neurologie
Úrazová a rekonstrukční chirurgie, ortopedie a sportovní
lékařství
Paliativní lékařská služba
Chirurgie páteře
Ušní, nosní a krční oddělení (ORL)
Akutní geriatrie

•
•

V jednom kalendářním roce nabízíme finanční podporu
2 – 3 studentům maximálně na dobu 12 semestrů.
Financování se skládá částečně z vratné zálohy (bezúročné
půjčky) a částečně z grantu až do výše 18.000 EUR.
Pokud je smlouva splněna, částka za stipendium nemusí
být vrácena.
Sudent tak může obdržet celkem maximálně 32.400 EUR.

PODMÍNKY
•

•
•

Po ukončení studia jste smluvně vázáni na kliniky Arberland
po dobu nejméně tří let (asistent lékaře na plný úvazek na
„TV-Ärzte / VKA EG I Stufe 1“; 4.694,75 EUR (k červnu 2021)).
Během pracovní fáze splácíte předfinancování v měsíčních
splátkách 400 EUR.
Okolnosti, jako je odchod nebo přerušení studia, jsou upraveny v rámci stipendijní smlouvy.

ZPŮSOBY PLATBY
•
•

•

Pokud odejdete během prvního semestru, nevzniká
povinnost splácení.
Pokud u nás po studiích nezačnete pracovat, musejí být
poskytnuté finanční prostředky splaceny v plné výši (jsou
možné měsíční splátky).
Pokud opustíte kliniku před koncem tříleté smlouvy, bude
splatná částečná splátka v závislosti na době trvání smlouvy.

