Terviseamet otsib perearsti või perearsti ajutist asendajat Tamsalu valda
Terviseamet otsib perearsti või pikemaks perioodiks perearsti ajutist asendajat Tamsalu
vabanenud nimistule, mille suurus seisuga 02.10.2015 on 1512 isikut. Nimistu N0450 asukoht
ja teeninduspiirkond on Tamsalu vald, Lääne-Viru maakonnas.
Tamsalu kaugus Rakvere linnast on 30 km, Tallinnast ja Tartust 110 km. Tamsalus on olemas
kiirrongiühendus Tallinna ja Tartu suunas.
Perearstile esitatavad nõuded:
• Registreering tervisehoiutöötajate riiklikus registris perearstina.
• Eesti keele oskus kõnes ja kirjas, soovitavalt vene ja inglise kõnekeele oskus.
• Kasuks tuleb eelnev töökogemus üldarstiabi osutamisel ning täiendkoolitused.
• Tööle asumise aeg on kokkuleppel.
Kõigil, kes on huvitatud nimistu N0450 perearsti konkursist, palume ühendust võtta
Terviseameti
peremeditsiini
osakonna
analüütikuga
Evgeniya
Filippova
(evgeniya.filippova@terviseamet.ee või tel 650 9862)
Ajutisele asendajale esitatavad nõuded:
• Registreering tervisehoiutöötajate riiklikus registris arstina (sh pere-, eriarstid või
residentuuris õppivad arstid).
• Tööle asumise aeg on kokkuleppel (orienteeruvalt suvi 2016. a)
• Eesti keele oskus kõnes ja kirjas, soovitavalt vene ja inglise kõnekeele oskus.
• Kasuks tuleb eelnev töökogemus üldarstiabi osutamisel ning täiendkoolitused.
Lisainfo:
Tamsalu Perearstid OÜ praksise ruumid asuvad Tamsalu Vallavalitsusega ühises hoones.
Ruumide seisukord on väga hea, hoones on teostatud sanitaarremont (tegevusluba alates 2013.
a). Antud hoones osutatakse lisaks üldarstiabile veel ka hambaraviteenuseid ning füsioteraapiat.
Praksisega samas hoones asub Tamsalu apteek ning laboratoorium. Hoone vastas, üle tee, asub
Tamsalu Spordikompleks, kus on lisaks hulgalistele sportimisvõimalustele ja ujulale olemas ka
lasketiir, suusa- ja matkarajad, tervisetuba ning juuksurisalong. Jalutuskäigu kaugusel asub
Tamsalu Lasteaed Krõll. Umbes kilomeetri kaugusele jäävad Tamsalu Gümnaasium ning
Tamsalu Kultuurimaja.
Arsti koduvisiitide tegemiseks on võimalik kasutada ametiautot koos autojuhi teenusega. Tööle
tulemiseks esmaspäeval ja töölt lahkumiseks reedel võib vajadusel samuti kasutada autot
Väike-Maarja või Rakvere sihtpunkti puhul.
Tamsalu Vallavalitsus tagab uuele perearstile:
• lasteaiakoha töökoha lähedal, vahemaa perearstikeskusega ca 100 m;
• 2-taolise korteri, 300 m töökohast (tubade arvu ja tingimuste suhtes võimalik läbirääkida);
• töökoha majanduskulude toetamine perearstikeskuses (võimalus täiendavalt läbirääkida).
Ajutise asendamise puhul on võimalik Tamsalu Vallavalitsusega läbirääkida ajutisele
asendajale eluaseme ja lasteaia koha saamise osas.
LISATEAVE: evgeniya.filippova@terviseamet.ee või 650 9862.

