
Клініка ім. Карла Тіма (м. Котбус) – некомерційне ТОВ з муніципальною формою 
власності та базова клініка Charité Berlin. Організована за найвищими медичними 
стандартами, клініка є одним 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 нашої першої медичної клініки - кардіології, ангіології та ритмології потрібен 

терміново 

 

Лікар-кардіолог (ч/ж/і) з можливістю підвищеня 

кваліфікації в напрямку ритмології 
 

Ваша зона відповідальності: 

• Ви є прибічником сучасної кардіології, яка охоплює весь спектр інвазивної та 

неінвазивної кардіології 

• Ви самостійно і відповідально піклуєтеся про кардіологічне та ритмологічне 

відділення  

• Ви асистуєте в нашій лабораторії ЕФДС 

• Ви самостійно проводите катетерну абляцію та імплантацію кардіостимуляторів, а 

також дефібриляцію, або хочете навчитися це робити 

 

Ваш профіль: 

• Ви маєте диплом спеціаліста з внутрішніх хвороб/кардіології 

• У вас є підвищення кваліфікації або ж значний досвід в області інвазивної 

електрофізіології 

• Ви, наскільки це можливо, завершили навчальні компоненти з кардіології 

 

Ми пропонуємо Вам: 

• Цікаву та різноманітну роботу в активному кардіологічному відділенні з 

персональною відповідальністю відповідно до посади та досвіду 

• Можливе підвищення до посади старшого лікаря 

• Безстроковий трудовий договір та винагорода за результатами роботи на основі 

колективного договору TV-CTK, а також пенсійна схема компанії 

• Можливу допомогу у пошуку житла, можливість 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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