Jak nastartovat kariéru ve
zdravotnictví?
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Po ukončení studia si každý
klade otázku, co bude dál?
Nalezení pracovního místa
nemusí být vždy snadné.
Proto jsme si pro vás
připravili několik tipů,
jak si tuto cestu usnadnit
a získat tak své povolání snů.
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Při studiu
Vyzkoušejte stáže, brigády, a nezapomeňte je pak následně zmínit v životopise.
Právě tyto zkušenosti vám pomůžou odlišit se od ostatních uchazečů.
Důležité je být aktivní, sledujte sociální sítě organizací, které vás zajímají
(@Mou.brno Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube) a jejich webové
stránky (www.mou.cz).
Mějte přehled, co se děje ve zdravotnictví u nás i ve světě www.zdravotnickydenik.cz, www.cnna.cz, www.mzcr.cz, who.int.
Tip od nás na YouTube: Promedik (český YouTube kanál studentky lékařské
fakulty). Můžete se nechat inspirovat, jak pracovat efektivněji nebo jak zvládnout
nejtěžší zkoušky.
Před ukončením studia
Zůstaňte v obraze a sledujte webovky organizací a jejich kariérní stránky, nikdy
nevíte, kdy se objeví pozice přímo pro vás (www.mou.cz/kariera).
Sledujte i náš pravidelný newsletter, kde vám budeme sdělovat aktuální informace
z MOÚ.
Hledání pracovního místa
Vytvořte si CV, snadno a rychle jde vytvořit např. na těchto stránkách:
www.canva.cz, www.profesia.cz, www.jobs.cz.
Sledujte pracovní nabídky, využít můžete klasické pracovní portály (jobs.cz,
prace.cz, superkariera.cz, volnamista.cz, uradprace.cz), nebo přímo webové
stránky jednotlivých organizací. Nezapomeňte opět na sociální sítě.
Připojením motivačního dopisu získáte body navíc a budete působit osobněji.
Na pohovoru
Prostudujte si dopředu webové stránky organizace.
Přijďte s min. 10 minutovým předstihem.
I když pohovor může být pro někoho velkým strašákem, zkuste se uvolnit a berte
to jako příležitost rozhovoru s lidmi z oboru.
Ptejte se i Vy! ☺ (Připravte si otázky dopředu).
Po pohovoru
Zůstaňte v kontaktu, i když nebudete na zvolenou pozici vybráni.
Pravděpodobnost, že se v budoucnu objeví jiná pozice, která pro vás bude
vhodnější, je vysoká. Budete tak mezi prvními, které potenciální zaměstnavatel
osloví.

Soutěž
Váš názor nás zajímá, proto jsme
si pro vás připravili soutěž.
Napište nám (na email
dana.haasova@mou.cz) benefity,
které hledáte u svého budoucího
zaměstnavatele. Do předmětu
emailu uveďte slovo „Benefity“,
a do textu nám napište alespoň
5 benefitů. Výherce náhodně
vylosujeme a pošleme mu jako
odměnu dárek. Budeme se těšit
na Vaše odpovědi!
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Stipendijní program pro budoucí všeobecné sestry

Pokud úspěšně ukončíte 1. ročník, obraťte se na nás.
Nabízíme velmi zajímavou možnost finančního příspěvku
pro studenty 2. a vyššího ročníku prezenční formy studia.

Sledujte nás na sociálních sítích
a nenechte si ujít žádnou novou
příležitost v MOÚ
www.mou.cz/kariera

