
Лікар-асистент у програмі підготовки 

лікаря внутрішніх захворювань 

(ч/ж/і) 
 

 

Клініка ім. Карла Тіма (м. Котбус) – некомерційне ТОВ з муніципальною 

формою власності та базова клініка Charité Berlin. Організована за 

найвищими медичними стандартами, клініка є найбільшим роботодавцем 

міста Коттбус, має в розпорядженні близько 1200 ліжок та надає роботу 

більш як 2500 працівникам, понад 200 з яких  є представниками майже 40 

країн світу. 

 

Близько 145 000 стаціонарних та амбулаторних пацієнтів щорічно 

отримують професійні медичні послуги різного профілю в 21 клініці, 2 

інститутах та багаточисельних центрах, що входять до складу СТК. 

 

 

Для наших клінік терміново потрібні 

 

Лікарі-асистенти в програмі підготовки лікарів 

внутрішніх захворювань 
 

 

Ваша сфера відповідальності  

• Лікування та догляд за нашими пацієнтами під наглядом спеціаліста та з 

сучасною програмою підтримки співробітників 

• Підвищення кваліфікації для отримання рівня лікаря-фахівця (ч/ж/і) за 

власним структурованим навчальним планом клініки згідно вимог 

Бранденбурзької державної медичної асоціації 

• Призначення та проведення відповідних діагностичних процедур 

• Участь у чергуваннях 

 

Вимоги 

 Помічник лікаря (м/ж/д) в програмі підвищення кваліфікації в галузі 

внутрішніх захворювань, внутрішніх захворювань та геріатрії, 

внутрішніх захворювань, гематології та онкології, внутрішніх 

захворювань та кардіології, внутрішніх захворювань та 

гастроентерології, внутрішніх захворювань та пневмології 



• Ліцензія на медичну практику в Німеччині, також вітається підвищення 

кваліфікації 

• Відданість справі 

• Інтерес до професії та готовність брати на себе відповідальність 

• Організаційні та інтеграційні навички з урахуванням бізнес-аспектів 

 

Ми пропонуємо 

• Комплексна підготовка спеціалістів у галузі внутрішніх хвороб та 

вивчення всього спектру клінічних картин із супутньою діагностикою та 

плануванням терапії 

• Приємна робоча атмосфера з рівною ієрархією та взаємоповагою в 

колективі 

• Підтримка можливостей поєднання сім'ї та роботи за допомогою 

індивідуальних моделей неповного робочого дня та обов'язкового 

планування відпусток, а також можливість догляду за дітьми в дитячому 

саду поблизу лікарні в кампусі CTK 

• Оплата на основі внутрішнього колективного договору TV-Ärzte/CTK та 

пенсійної схеми компанії 

• Управління здоров'ям компанії (BGM) 

• Різноманітне навчання, подальша освіта та можливості подальшого 

навчання 

• Парковка та гарне сполучення з громадським транспортом 

• Можливості покупок зі знижками у відомих постачальників 

• Смачна та здорова їжа в нашій їдальні 

• Можлива допомога у пошуку житла, тимчасового, недорогого проживання 

в сучасних мебльованих квартирах на території лікарні 

 
*Усі персональні формулювання в цьому оголошенні слід вважати гендерно нейтральними. 

Контакти 

Ми будемо раді відповісти на ваші перші запитання щодо вакансії за 

телефоном 0151-59 88 63 56 (7.30 – 8.30, 13.00 – 16.00) або на 

n.strokan@ctk.de . Ваш особистий консультант – Наталія Строкань. Ми 

говоримо українською! 

 

Додаткову інформацію про клініку та медичну школу можна знайти на 

нашому веб-сайті www.ctk.de. 
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