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www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA
PEČUJEME O HRDINY DNEŠNÍCH DNŮ – PŘIDEJTE SE
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace MOST/ÚSTÍ NAD LABEM
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pracoviště PRAHA/i zkrácený úvazek
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace FRÝDEK-MÍSTEK
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace OSTRAVA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pracoviště PRAHA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace KARVINÁ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace BRNO/ZLÍN

■ ŽÁDNÉ NOČNÍ SMĚNY - VOLNÉ VÍKENDY, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé benefity.■ ZAJÍMAVÉ PLATOVÉ
PODMÍNKY, stabilní práce, plný pracovní úvazek, podpora vzdělávání, příspěvek na stravování. POJĎTE SPOLEČNĚ S NÁMI PEČOVAT
O POLICISTY A HASIČE – HRDINY DNEŠNÍCH DNŮ. ■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■ PŘIJMOU FYZIOTERAPEUTY – AŽ 32 000 KČ
Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lázeňské skupiny Spa & Wellness Nature Resorts, přijmou
do svých zdravotnických provozů, na hotely Palace****, Morava*** a na středisko Centrální lázně
FYZIOTERAPEUTY – až 32 000 Kč.
■ Požadujeme: vzdělání VOŠ nebo VŠ v oboru fyzioterapie
■ Nabízíme: pracovní dobu 37,5 h/týden, jen ranní směna, 25 dnů řádné dovolené; výborné platové podmínky, náborový příspěvek 5 000-10 0000 Kč, aktivní podporu dalšího vzdělávání, zaměstnanecké benefity (zaměstnanecké stravování a ubytování, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné výměnné rekreace, odměny při pracovních a životních výročích aj.)
■ Info poskytne: personalistka Mgr. Kratochvílová, tel.: 739 244 489, e-mail: kariera@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■ PŘIJMOU LÉKAŘE/LÉKAŘKU VÍCE SPECIALIZACÍ

Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lázeňské skupiny Spa & Wellness Nature Resorts, přijmou
LÉKAŘE/LÉKAŘKU. Hlavní indikací jsou onemocnění dýchacích cest a pohybového ústrojí.
■ Hledáme: lékaře s atestací v oborech: RFM, pneumologie, vnitřní lékařství, ortopedie, neurologie, ORL, TRN
■ Nabízíme: úvazek dle domluvy, služební byt v Luhačovicích, náborový příspěvek 20 000Kč, výborné platové podmínky, 7,5 hod pracovní
dobu, 25 dnů ŘD; aktivní podporu dalšího vzdělávání, benefity (úhrada ročního členského příspěvku ČLK, příspěvek na penzijní připojištění,
zvýhodněné výměnné rekreace, zaměstnanecké stravování, odměny při pracovních a životních výročích)
■ Bližší info poskytne: Mgr. Juřeníková, tel.: 734 795 357, e-mail: jurenikova@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz

AMARYLLIS CLINIC S.R.O. ■ HLEDÁME LÉKAŘE SE ZAMĚŘENÍM NA ESTETICKOU MEDICÍNU
Společnost Amaryllis clinic s.r.o. hledá do provozovny v Domažlicích lékaře/ku se zaměřením na estetickou medicínu.
V našem centru se zaměřujeme na anti-aging, výplně vrásek, botox, celulitidu a spoustu dalších.
■ Uvítáme: zájem o estetické výkony, aktivní přístup, organizační schopnosti, praxe v oboru dermatologie
výhodou, znalost jazyků, hlavně německého jazyka výhodou.
■ Nabízíme: externí spolupráci případně pracovní poměr, příjemné moderní prostředí, špičkové vybavení,
nadstandardní platové podmínky, podpora vzdělávání, zaměstnanecké benefity
■ Kontakt: bozdechova@amaryllisclinic.cz, tel. 727 851 152

KARDIOLOGIE NA BULOVCE S.R.O. ■ HLEDÁME LÉKAŘE PRO ECHOKARDIOGRAFII
Nabízíme plný úvazek pro lékaře se specializací v oboru základní a vysoce specializované echokardiografie,
TTE, TEE, popř. zátěžové echokardiografie.
■ Nabízíme: nadstandardní platové ohodnocení; 5 týdnů dovolené; 3 dny zdravotního volna s náhradou mzdy
(sick days); příjemné pracovní prostředí v akreditovaném zdravotnickém zařízení; účast na odborných seminářích,
konferencích apod. s náhradou mzdy; příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 118 Kč za odpracovanou
směnu; úhrada poplatků za členství v odborných společnostech; úhrada poplatků za parkování v areálu Kardiologie
■ Kontakt: rostislav.hampel@kardiologie-sro.cz, tel. 602 541 781

CGB LABORATOŘ A.S. ■ H LEDÁME PATOLOGA,
NABÍZÍME STIPENDIUM STUDENTŮM VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ

CGB laboratoř a.s. v Ostravě, přijme lékaře patologa (absolventa, lékaře s atestací i neatestovaného).
Nabízíme stipendium studentům 5. nebo 6. ročníku všeobecného lékařství. Jsme moderní pracoviště s širokým
spektrem bioptických a cytologických vyšetření včetně molekulární patologie. Laboratoř má akreditaci
pro postgraduální vzdělávání.
■ Nabízíme: zajímavou práci v laboratoři s rozsáhlými možnostmi odborného růstu, podporu při studiu,
seberealizaci ve výzkumné grantové činnosti, úzkou spolupráci s univerzitními pracovišti a jejich odborníky,
účast na mezinárodních kongresech, dobré finanční podmínky, příjemnou atmosféru na pracovišti, 6 týdnu dovolené, možnost práce na celý
či zkrácený úvazek, jazykové kurzy a další výhody (penzijní a životní pojištění, příspěvek na stravu, podpora sportovních aktivit). Pomůžeme
při řešení bytové situace.
■ Kontakt: uvirova@pathology.cz, více info: www.pathology.cz

LÉKAŘI
PRAHA

OKO-OKO S.R.O.

OČNÍ LÉKAŘ/LÉKAŘKA
NA CELÝ NEBO
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

Oční ordinace v poliklinice Prosek, Praha 9, přijme atestovaného kolegu/kolegyni.
Moderní vybavení, přátelský kolektiv, velmi dobré platové podmínky i při malém úvazku.
■ Kontakt: MUDr. Jitka
Zahradníková, tel 775 298 669,
ocni.prosek@seznam.cz

BARNA MEDICAL S. R. O.

HLEDÁME
LÉKAŘE V OBORU
REHABILITAČNÍ
A FYZIKÁLNÍ
MEDICÍNA

NABÍZÍME: Nadstandardní finanční ohodnocení; Vysoce
odbornou a pestrou práci; Možnost plného nebo zkráceného
úvazku; Moderní prostředí vybavené kvalitními přístroji; Práce
se sportovci a běžnou klientelou
(variabilní diagnózy – nejčastěji
problematika páteře, natržené
svaly, entesopatie a stavy po
ASK, problematika Achillovy šlachy); Příjemný, vstřícný pracovní
kolektiv; Možnost pronajmutí
prostor pro soukromou odpolední či večerní praxi; Akreditované pracoviště; Možnost dalšího vzdělávání; Nástup možný
IHNED nebo dle dohody.
■ Prosíme o Vaši odpověď
na e-mail: Bc. Marie Bořilová:

marieborilova@barnamedical.cz,
Tel.: 728 332 052
■ Adresa pracoviště:
Pod Krejcárkem 975/2,
Praha 3 – Žižkov, 130 00

ÚHKT

PŘIJME
LÉKAŘE/LÉKAŘKU
NA JEDNOTKU
INTENZIVNÍ PÉČE
A TRANSPLANTAČNÍ
JEDNOTKU

Ústav hematologie a krevní
transfuze v Praze (ÚHKT) je špičkové pracoviště v oboru, zajišťuje komplexní léčbu pacientů
s maligními a benigními krevními
chorobami. Integrujeme klinickou
praxi se základním, aplikovaným
a klinickým výzkumem a snažíme se zprostředkovat pacientům moderní i experimentální
terapie těchto vážných onemocnění. ÚHKT je největší poskytovatel transplantace kostní dřeně
v ČR, rozvíjíme buněčnou terapii,
imunoterapii a genovou léčbu.
V rámci JIP ÚHKT je poskytována
komplexní specifická a podpůrná
terapie včetně UPV a CRRT.
■ Kvalifikační předpoklady: minimálně základní kmen; minimálně 2-letou praxi v intenzívní medicíně (interního zaměření nebo
ARO),dokončené
specializační
vzdělávání je ale výhodou.
■ Nabízíme: odborně velmi zajímavou práci ve špičkovém akademickém zdravotnickém zařízení;
dobré platové ohodnocení; profesní růst.
■ V případě zájmu zašlete životopis na jan.vydra@uhkt.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ

OBLASTNÍ NEMOCNICE MLADÁ
BOLESLAV, A.S. NEMOCNICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

HLEDÁME PEDIATRA

Hledáme na dětské oddělení nového kolegu: lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru pediatrie; celý i zkrácený úvazek.
Nástup možný ihned nebo po dohodě.
■ Nabízíme: nabízíme smluvní
plat; ubytování a další zajímavé
zaměstnanecké benefity; stabilní
a atraktivní práci; podpora vzdělávání; nadstandardní zdravotní
péče pro vaše rodinné příslušníky;
5 týdnů dovolené, zvýhodněné
stravování, vlastní rekreační zařízení, lepší podmínky pro ženy s malými dětmi, vlastní dětská skupina.
■ Bližší informace na
alena.haiblikova@onmb.cz,
tel. 727 969 043

NEMOCNICE BENEŠOV

NEMOCNICE BENEŠOV
PŘIJME LÉKAŘE
NA ODDĚLENÍ

- CHIRURGIE (pouze L3),
- DĚTSKÉ (pouze L3),
- INTERNA,
- NEUROLOGIE,
- DLOUHODOBÁ PÉČE,
- PATOLOGIE,
- NÁSLEDNÁ REHABILITACE.
■ Nabízíme přátelský kolektiv,
moderní pracoviště a přístroje,
podporu vzdělávání a rozvoje, výhodné mzdové podmínky, volno
po službách, 25 dní dovolené +
2 sick days, penzijní připojištění, jazyky, stravování, jesle a další
benefity. NEPOŽADUJEME KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz,
tel. 317 756 554.

RR - PRAKTIK S.R.O.

............................. ZAVEDENÁ ORDINACE
NEMOCNICE BENEŠOV
PL VE SLANÉM HLEDÁ
NEMOCNICE BENEŠOV
LÉKAŘE
PŘIJME LÉKAŘE DO
Zavedená ordinace PL ve SlaSPECIALIZOVANÝCH
ném hledá lékaře nebo lékařku
AMBULANCÍ
na úvazek dle dohody.
ENDOKRINOLOGIE, DIABETOLOGIE, OČNÍ, UROLOGIE, REHABILITACE. Možno i kratší úvazek či
dohoda. Min. kmen podmínkou.
Ambulance špičkově vybaveny!
■ Nabízíme nadstandardní
mzdu, příspěvek na penzijní připojištění, stravování, jesle, 25 dní
dovolené + 2 sick days, podporu
vzdělávání a osobního rozvoje,
další benefity.
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz,
tel.: 317 756 554.

■ Nabízíme: nadstandardní
pracovní podmínky, nadstandardní plat, dovolená 5 týdnů,
možnost závodní rekreace za
minimální poplatek, služební auto. Ordinace je vybavena
mimo standardního vybavení
také EKG, TK - holtrem, INR, glukometrem, OK testem, přístrojem na měření glykovaného
hemoglobinu.

NAJDETE NÁS TAKÉ NA FACEBOOKU – ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ,
KDE JSOU UVEŘEJNĚNY NEJEN PERSONÁLNÍ INZERÁTY,
ALE I ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY Z OBORU. STAŇTE SE NAŠIMI FANOUŠKY!

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

ČERVENEC 2019
Těším se na spolupráci.
■ Kontakt: Tel. 602 860 731,
r.rankova@tiscali.cz

JIHOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE TÁBOR, A.S.

PŘIJMEME LÉKAŘE

Nemocnice Tábor, a.s. přijme do
pracovního poměru:
- Lékaře/ku pro Oddělení patologie
■ Požadujeme: specializovaná
způsobilost v oboru Patologická
anatomie
- Lékaře/ku pro Chirurgické oddělení
- Lékaře/ku pro Ortopedické oddělení
■ Požadujeme: specializovaná
způsobilost či zařazení v oboru
vítáno ; vhodné i pro absolventy
VŠ
■ Nabízíme: práci ve stabilní
společnosti; nástup ihned nebo
podle dohody; plný pracovní
úvazek; po zapracování možnost trvalého pracovního poměru; výhodné mzdové ohodnocení v souladu s vnitřními
předpisy dle dosažené praxe
a kvalifikace; možnost absolvování specializačního vzdělání
bez smluvního závazku; možnost dalšího odborného růstu,
jsme držiteli akreditace pro další
vzdělávání; 5 týdnů dovolené,
v případě oddělení Patologie 6
týdnů dovolené; pracovní doba
v souladu se zákoníkem práce;
možnost ubytování na ubytovně v areálu nemocnice v případě volné kapacity; cenově
výhodné stravování ve vlastní jídelně; příspěvek na penzijní připojištění (při plném pracovním
úvazku a pracovním poměru
trvajícím alespoň 1 rok); zaměstnaneckou slevu do lékárny 10%;
parkovací místo zdarma.
Nástup ihned, popřípadě dle
dohody. Nemocnice Tábor, a.s.
má akreditaci na vzdělávání lékařů.

■ Bližší informace podá:
MUDr. Josef Kult,
primář oddělení PATOL
tel: 381 607 400
josef.kult@nemta.cz
MUDr. Zdeněk Valášek,
primář CHIR
tel. 381 605 100; 733 598 971;
zdenek.valasek@nemta.cz
MUDr. Pavel Pazdírek,
primář ORT
tel. 381 605 200; 733 598 969;
pavel.pazdirek@nemta.cz

NEMOCNICE JINDŘICHŮV
HRADEC, A.S.

PŘIJME LÉKAŘE/KU
NA ODD. NÁSLEDNÉ
A REHAB. PÉČE

Vhodné i pro absolventy.
■ Požadujeme: vzdělání dle zák.
č. 95/2004 sb.
Nástup: ihned nebo dle dohody
■ Nabízíme: práci ve stabilní
společnosti; podmínky pro osobní
a profesní rozvoj; dobré mzdové
ohodnocení; 5 týdnů dovolené;
přísp. na stravování, na penzijní
připoj. a další benefity.
■ Kontakt: MUDr. Martina
Šteflová, primářka ONaRP,
tel. 384 376 459, mob. 606 545 068,
e-mail: steflova@nemjh.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ

ROYAL SPA, A. S.

PŘIJME LÉKAŘE/
LÉKAŘKU

Léčebné lázně Luhačovice – Sanatorium Miramare, s.r.o. přijmou LÉKAŘE/LÉKAŘKU.
■ Požadujeme: VŠ vzdělání lékařského směru nejlépe v oblasti neurologie, ortopedie, interny.
■ Nabízíme: příjemné pracovní
prostředí v české rodinné firmě;
motivující finanční ohodnocení (základní plat + příplatky +
bonusy); služební byt v centru
Luhačovic; možnost využít naši
podporu při získání další atestace RFM; zaměstnanecké slevy
a zvýhodněné rekreace v rámci
Royal Spa; příspěvek na dopravu.

■ Bližší info poskytne:
Ing. Ingrid Dortová,
tel.: 727 870 642,
email: hr@royalspa.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO

VOJENSKÁ NEMOCNICE
BRNO HLEDÁ

- lékaře-ku s atestací v radiologii
a zobrazovacích metodách
■ Kontaktní email:
ystolarova@vnbrno.cz

NELÉKAŘI
PRAHA

ESET, PSYCHOTERAPEUTICKÁ
A PSYCHOSOMATICKÁ
KLINIKA, S.R.O.

PŘIJME ZDRAV.
SESTRU –
PSYCHIATRIE (VOŠ)

Klinika ESET Praha přijme zdravotní sestru se specializací psychiatrická sestra nebo sestra pro
psychiatrii (VOŠ) pro práci s pacienty kliniky v jejich vlastním
prostředí – CDZ a komunitní
tým.
Úvazek až 1,0, možno i kratší. Zajímavé platové ohodnocení závislé na výkonu. Nutnost týmové spolupráce a samostatnost.
Nástup kdykoli.
■ Nabídky a CV zasílejte na:
ESET, na mail:
klinikaeset@volny.cz,
tel. 242 485 855

AVENIER

PŘIJME ZDRAV.
SESTRU
Do soukromé ambulance Avenier na Praze 2 hledáme zdravotní sestru.
Práce pouze na denní směny od
pondělí do pátku se zdravými
klienty. Ke mzdě nabízíme velké
množství bonusů a benefitů.

■ Více informací najdete
v sekci kariéra na
www.avenier.cz.
■ V případě zájmu pište na
lidskezdroje@avenier.cz.

POLIKLINIKA PROSEK A.S.

POLIKLINIKA
PROSEK A.S. PŘIJME
VŠEOBECNOU NEBO
PRAKTICKOU SESTRU

Přijmeme do prac. poměru všeobecnou nebo praktickou sestru
(zdrav. as.) pro domácí péči.
Nástup 1. 8. 2019 nebo dle dohody. Nejlépe plný úvazek.
■ Prac. doba: Pondělí-pátek.
■ Podmínky: Odborná způsob.
dle zák. 96/04 Sb. Řidičský průkaz
sk. B-aktivní řidič. Praxe v domácí
péči výhodou.
■ Nabízíme: MOŽNOST UBYTOVÁNÍ. Benefity – např. příspěvek
na stravování, penzijní přip., kulturu, dovolenou, masáže. Sick days.
Podpora vzdělávání.
■ Nabídky zasílejte na e-mail:
macakova.m@poliklinikaprosek.cz.
■ Kontakt: pí Mačáková, hlavní
sestra tel. 266 010 179 (206).

.............................
POLIKLINIKA PROSEK A.S.

POLIKLINIKA
PROSEK A.S. PŘIJME
RADIOLOGICKÉHO
ASISTENTA

Přijmeme do prac. poměru RADIOLOGICKÉHO AS. Nástup ihned
nebo dle dohody. Jde o menší
kolektiv. Vhodný start pro čerstvé
absolventy. Pouze skiagrafie-nepřímá digitalizace. JEDNOSMĚNNÝ PROVOZ-35 HOD. TÝDNĚ NA
PLNÝ ÚVAZEK.
■ Podmínky: Odborná způsob.
dle zák. 96/04 Sb.
■ Nabízíme: MOŽNOST UBYTOVÁNÍ. Benefity – např.: příspěvek
na stravování, penzijní přip., kulturu, dovolenou, masáže. Sick days.
Podpora vzdělávání.
■ Nabídky zasílejte na e-mail:
macakova.m@poliklinikaprosek.cz.
■ Kontakt: pí Mačáková, vedoucí
rtg as., tel. 266 010 179 (206).

HLEDÁTE DO SVÉHO TÝMU NOVÉ KOLEGY? POMŮŽEME VÁM!
INZERUJTE EFEKTIVNĚ - ZA JEDNU CENU bude Váš inzerát uveřejněný:
1) v TIŠTĚNÉM a ELEKTRONICKÉM měsíčním vydání v nákladu 89.000 ks
2) na FACEBOOKOVÉ stránce 3) na www po dobu 1 měsíce

OBJEDNÁVKA INZERCE a INFO na obchod@zamestnanivezdravotnictvi.cz

Pro našeho klienta NEMOCNICI VRCHLABÍ
hledáme kvalifikovaného kandidáta na pozici:

PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA
ODD. INTERNA

Staňte se součástí kvalitního týmu v přátelském prostředí nemocnice,
která prošla řadou rekonstrukcí.
Kontakt: Ing. Alena Mašková, e-mail: alena.maskova@diome.cz
telefon: 739 949 833
Získáte nejen nadstandardní mzdové ohodnocení a zaměstnanecké
NABÍZÍME ODMĚNU ZA DOPORUČENÍ KVALIFIKOVANÉHO KANDIDÁTA
benefity, ale i možnost pracovat v krásném prostředí Krkonoš.
STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV

NEMOCNICE BENEŠOV
PŘIJME RADIOLOGICKÉ
ASISTENTY,
FYZIOTERAPEUTY,
LABORANTY

■ Nabízíme výhodnou mzdu +
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK, moderní
pracoviště a přístroje, příjemný
kolektiv, profesní rozvoj, příspěvek
na bydlení pro mimo-benešovské uchazeče, zajištění ubytování,
penzijní připojištění, stravování,
jesle, jazyky, 25 dní dovolené +
2 sick days, další benefity. NEMÁME KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA
SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!
■ Více informací na
www.hospital-bn.cz,
■ Kontakt: 317 756 554,
pam@hospital-bn.cz

.............................
NEMOCNICE BENEŠOV

NEMOCNICE BENEŠOV
PŘIJME VŠEOBECNÉ
SESTRY

■ Oddělení: Chirurgie JIP, Anestezie, Interna (JIP, AMB).
■ Nabízíme rodinné prostředí,
elektronickou dokumentaci, výhodnou mzdu + náborový příspěvek,příspěvek na bydlení pro
mimo-benešovské, zajištění ubytování, rozvoj, stravování, jesle,
penzijní připojištění, 25 dní dovolené + 2 sick days, další benefity.
NEMÁME KVALIFIKAČNÍ DOHODY
NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!

■ Aktuální pozice a více info na
www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz,
tel.: 317 756 554.

.............................
MUDR. ZDENĚK HOSPODKA

SHÁNÍM VŠEOBECNOU
ZDRAVOTNÍ SESTRU

Na nečekaně uvolněné místo sháním sestřičku do ordinace praktického lékaře v Lysé nad Labem.
Zavedená ordinace, perspektiva
dlouhodobého zaměstnání, ale
možno i na kratší dobu, případně
i na zkrácený úvazek, vyjdu maximálně vstříc Vašim potřebám.
Hlavně potřebuji nástup co nejrychleji.
■ Kontakt:
MUDr. Zdeněk Hospodka
Masarykova 176/1
28922 Lysá nad Labem
hospodka.z@seznam.cz
tel. 603 712 483

JIHOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE JINDŘICHŮV
HRADEC, A.S.

PŘIJME RADIOLOGICKÉHO
ASISTENTA

■ Požadujeme: odbor. způsobilost dle zák. č. 96/2004 Sb.
Nástup: ihned nebo dle dohody
■ Nabízíme: práci ve stabilní
společnosti; dobré mzdové ohodnocení; 5 týdnů dovolené + 1 týden dodatková dov. - přísp. na stravování, na penzijní připoj. a další benefity.
■ Kontakt: Mgr. Dana Velimská,
MBA, tel. 384 376 325,
mob. 723 145 914,
e-mail: velimska@hospitaljh.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ

KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ
NEMOCNICE A.S.

PŘIJME DO
PRACOVNÍHO POMĚRU
VŠEOBECNOU SESTRU
PRO ANESTEZII

Ranní směna + ÚPS (absolventi
vítáni).
■ Bližší informace naleznete
na: www.kkn.cz – KARIERA
– Praktické sestry a sestry
www.facebook.com/
pracevnemocnici
■ Kontakt: Renáta Mazelová,
tel.: +420 723 936 433,
e-mail: renata.mazelova@kkn.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO

HLEDÁME NUTRIČNÍ
TERAPEUTKU

Vojenská nemocnice Brno hledá
nutriční terapeutku.
■ Kontaktní email:
ystolarova@vnbrno.cz

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO

VOJENSKÁ NEMOCNICE
BRNO HLEDÁ
- radiologického asistenta
- všeobecnou sestru
■ Kontakt:
ystolarova@vnbrno.cz

SLOVENSKO

LÉKAŘI
FAKULTNÁ NEMOCNICA
S POLIKLINIKOU J.A.REIMANA
PREŠOV

PRIJMEME LEKÁROV

Fakultná nemocnica s poliklinikou
J. A. Reimana Prešov prijme do
pracovného pomeru lekárov so
špecializáciou v odbore vnútorné lekárstvo, kardiológia, angiológia, endokrinológia, pediatria,
pediatrická neurológia, pediatrická intenzívna medicína, detská
psychiatria, rádiológia, chirurgia,
gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia, oftalmológia, hematológia
a maxilofaciálna chirurgia.
■ Bližšie informácie
budú poskytnuté na adrese
curilova@fnsppresov.sk.

ZAREGISTRUJTE SE K ODBĚRU ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ
A ZÍSKEJTE AKTUÁLNÍ PŘEHLED NABÍDEK PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ

