
 

 

 
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice 

byla založena v roce 1891 jako filiální ústav tehdejšího Zemského ústavu pro choromyslné 

v Praze. V této podobě fungoval až do roku 1919. Tehdy byl prohlášen jako samostatný, 

postupně byla vybudována řada pavilónů s původním počtem lůžek 1000.  V osmdesátých 

létech minulého století došlo postupně k reprofilizaci lůžek a jejich konečnému snížení 

na 480, což vedlo ke zkvalitnění péče o nemocné. V červnu 2009 obdržela nemocnice 

akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR. 
 

Hledáme do svého týmu nového kolegu na pozici: 
PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ  

          (vhodné i pro absolventy!!!) 

Požadujeme: 

- VŠ vzdělání – jednooborová psychologie 

- kurz psycholog ve zdravotnictví - podmínkou 

- praktické zkušenosti s psychodiagnostikou dospělých výhodou 

- zařazení v některém z akreditovaných psychoterapeutických výcviků výhodou 

- zařazení do předatestační přípravy a praxe ve zdravotnictví výhodou 

- certifikovaný kurz z některé psychodiagnostické metody (např. ROR, WAIS-III., 

MMPI) výhodou 

- schopnost pracovat samostatně  

- morální a občanskou bezúhonnost - výpis z Rejstříku trestů – 

Nabízíme: 

- motivační náborový příspěvek 

- nadstandardní platové ohodnocení (plat, motivační osobní příplatek, mimořádné 

odměny…) 

- hlavní pracovní poměr na akreditovaném pracovišti 

- pružnou pracovní dobu  
- moderní pracoviště psychologů v klidném prostředí zámeckého parku, mladý kolektiv 

- povinné vzdělávání a supervize v rámci pracovní doby v prostorách nemocnice 

- zajištění povinných stáží v rámci přípravy 

- možnost hrazení/příspěvku na předatestační přípravu (stáže, kurzy, výcvik…) 

- možnost dojíždění z velkých měst společně s kolegy (cesta z Prahy cca 25 minut) 

- možnost ubytování – poskytnutí samostatného bytu, NE ubytovna 

- zaměstnanecké bonusy (penzijní připojištění, stravování s příspěvkem zaměstnavatele 

v areálu nemocnice, kulturní akce v areálu PNHoB i mimo něj, vitamínové doplňky, 

možnost rekreace v zařízení zaměstnavatele, příspěvek na dětské tábory, 6 týdnů 

dovolené) 

 

nástup ihned / dohodou. 

 

V případě zájmu o bližší informace, nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: 

stella.hanikyrova@pnhberkovice.cz  případně na telefonu: 734 253 703, nebo 416 808 211 

- paní Bc. Hanikýřová 
 

Poskytnutím svých osobních údajů dáváte souhlas s tím, aby je Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, zpracovávala a uchovávala v databázi uchazečů pouze pro účely náboru a výběru 

zaměstnanců v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Souhlas s jejich zpracováním a uchováváním můžete kdykoliv odvolat. Současně tím potvrzujete, že 

poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné. 
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