
www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz
Jsme tu pro Vás již 8 let

Privátní gynekologická klinika v Praze zajišťující komplexní péči o ženy  s individuálním přístupem a využitím nejnovějších metod v kombinaci klasické a holistické me-
dicíny a nejmodernějšího přístrojového vybavení,v kultivovaném prostředí hledá:
Atestovanou lékařku v oboru gynekologie a porodnictví 
dočasně i na částečný pracovní úvazek s perspektivou plného a trvalého pracovního poměru.
■ Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře; praxi min 5 let v oboru gynekologie a porodnictví; znalost a aktivní využívání ultrazvukové diagnostiky; zdravotní způso-
bilost a trestní bezúhonnost; aktivní znalost minimálně 1 světového jazyka (AJ, NJ); pracovitost , spolehlivost, odpovědnost; schopnost aktivního samostatného jednání; 
vstřícné profesionální chování a vystupování.
■ Nabízíme: práci v malém kultivovaném kolektivu a pěkném prostředí s rozsáhlými dlouhodobými zkušenostmi v oboru; aplikaci nejlepších léčebných postupů vyu-
žívajících osobních internacionálních poznatků a zkušeností z mnoha světových pracovišť z USA, South Korea, Singapore, UK, Holandsko, Dubai; možnosti dalšího vzdě-
lávání včetně účasti na špičkových zahraničních vzdělávacích akcích; regulární pracovní doba, neprovozujeme noční směny; dle vzájemné spokojenosti výhledová mož-
nost přistoupení do společnosti; motivační platové ohodnocení; možnost poskytnutí bytu 2+1 v sídle kliniky za výhodných podmínek; různé sociální výhody a benefity.
■ Kontakt: MUDr. Jana Šklíbová, tel: +420 734 543 290, sklibova@progyn.cz

SAMOSTATNÁ ORDINACE GYNEKOLOGA S.R.O. ■  HLEDÁME ATESTOVANOU LÉKAŘKU V OBORU GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

ČERVEN 2020

Nemocnice Na Františku, Praha 1 přijme: 
-  lékař specialista v oboru RDG, Neurologie;
- fyzioterapeut • všeobecná a praktická sestra • zdravotnický záchranář  • ošetřovatel • sanitář 
a pro nové odd. ARO s nástupem od 9/2020: 
- sestra se specializovanou způsobilostí ARIP • všeobecná a praktická sestra • zdravotnický záchranář • ošetřovatel • sanitář
■ Nabízíme: příjemné kulturně-historické prostředí v centru Prahy; práce v akreditovaném zdravotnickém zařízení; parkování v areálu nemocnice; velmi dobré platové 
podmínky; pro mimopražské ubytovna, popř. služební byt; kvalitní stravování (obědy, večeře) v ceně 25Kč; výhody z kolektivní smlouvy (23 hodin volna navíc, penzijní 
připojištění, 2x ročně příspěvek na kulturu, sport, vzdělávání a rekreaci aj.); odborný i osobní růst, a další vzdělávání (kurzy, specializace, semináře, e-learning, odborné 
konference aj.); možnost uzavření pracovního poměru i na zkrácený úvazek    
■ Kontakt: Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM, T: +420 222 801 370, M: Yvona.Vlckova@nnfp.cz, www.nnfp.cz

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU ■ PŘIJMEME LÉKAŘE A NELÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ

přijme lékaře / lékařku diabetologa 
a lékaře / lékařky na akreditované pracoviště interního oddělení.
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, bohaté zaměstnanecké benefity, zázemí krajské 
nemocnice akreditované SAK, podporujeme profesní růst a rozvoj
■ Požadujeme: pro práci diabetologa SZ v oboru diabetologie a endokrinologie, případně ukončený základní interní kmen a probíhající vzdělávání
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná, tel. 327 503 497, 724 175 878, email: jitka.novotna@nemkh.cz , www.nemkh.cz

ONK, A.S., NEMOCNICE KUTNÁ HORA ■ PŘIJME LÉKAŘE – DIABETOLOGA + NA INTERNÍ ODD.

■ Požadujeme: VŠ vzdělání se specializovanou způsobilostí v oboru RFM, další specializace  
v oboru neurologie, ortopedie nebo interny vítány. Zkušenosti s vedením týmu. 
■ Nabízíme: Motivující finanční ohodnocení. Zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci ROYAL SPA. 
Služební byt. Příspěvek na dopravu. 
■ Bližší informace poskytne: Ing. Dortová, tel: 727 870 642 nebo email: hr@royalspa.cz

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY ■ HLEDAJÍ VEDOUCÍHO LÉKAŘE / LÉKAŘKU

Do našeho OFTEX týmu ve Východních Čechách hledáme lékaře - oftalmologa na hlavní nebo částečný úvazek.
■ Požadujeme profesionální chování, vynikající komunikační dovednosti a aktivní zájem o nejmodernější způsoby diagnostiky, léčby a prevence očních nemocí.
■ Nabízíme odpovídající platové ohodnocení, nadstandardní pracovní podmínky, přátelský kolektiv, moderní vyšetřovací metody, možnost odborného růstu a stabilní 
zázemí kvalitní a dynamicky se rozvíjející soukromé sítě OFTEX. Skupina společností OFTEX má akreditaci II. stupně v oftalmologii. U pracovníků na částečný úvazek 
možnost pracovat v odpoledních hodinách či o sobotách.
■ V případě zájmu o tuto pozici zašlete svůj životopis s krátkou anotací personální manažerce OFTEX oční kliniky Janě Štaffové na adresu: staffova@oftex.cz. 
Pro více informací volejte telefonní číslo 608 800 886. ■ Více informací na www.oftex.cz

OFTEX OČNÍ KLINIKA ■ LÉKAŘ OFTALMOLOG



PRAHA

DOMOV SV. KARLA  
BOROMEJSKÉHO
PŘIJME LÉKAŘE/KU
Domov sv. Karla Boromejského v Ře-
pích přijme lékaře či lékařku (inter- 
nista, prakt. lékař, geriatr) na výpomoc 
(DPČ po dohodě). 
■ Životopisy zasílejte na: 
konsolata@domovrepy.cz, 
■ Kontakt: sestra Konsoláta. 
www.domovrepy.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA 
LNÁŘE
PŘIJME LÉKAŘE V OBORU 
PSYCHIATRIE

Psychiatrická léčebna Lnáře, akreditova-
né pracoviště, hledá lékaře se specializo-
vanou způsobilostí v oboru psychiatrie. 
■ Nabízíme nově zrekonstruovaný 
byt 2+1 přímo v areálu léčebny, výbor-
né pracovní podmínky, nadstandardní 
platové ohodnocení, příjemné pracovní 
prostředí v malém kolektivu. 
■ Dále nabízíme náborový příspěvek 
ve výši 300 000,- Kč. 
■ Kontakt: Ing. Zdeněk Majer, ředitel, 
tel.: 602 164 086, 
e-mail: reditel@pllnare.cz...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ  
NEMOCNICE BENEŠOV – 
LÉKAŘ NA ÚSTAVNÍ  
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

Specializovaná způsobilost podmínkou. 
Práce na DPČ. 
■ Nabízíme nadstandardní finanční 
ohodnocení. 
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: prim. MUDr. Michael 
Richter, 317 756 473,
michael.richter@hospital-bn.cz 
či 317 756 554,pam@hospital-bn.cz................................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME LÉKAŘE DO  
SPECIALIZOVANÝCH  
AMBULANCÍ
ENDOKRINOLOGIE, DIABETOLOGIE, OČ- 
NÍ, UROLOGIE, REHABILITACE. Možno 
i kratší úvazek či dohoda. Min. kmen 
podmínkou. Moderní a špičkově vyba-
vené ambulance!

■ Nabízíme nadstandardní mzdu, pří-
spěvek na penzijní připojištění, stravová-
ní, 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...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME LÉKAŘE  
NA ODDĚLENÍ
CHIRURGIE, NEUROLOGIE, PATOLOGIE, 
REHABILITACE, ORL, ARO, RDG. 
■ Nabízíme moderní pracoviště a špič-
kové přístroje, rodinnou atmosféru, pod-
poru vzdělávání a rozvoje, ŽÁDNÉ KVA-
LIFIKAČNÍ DOHODY NA SPECIALIZAČNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ, výhodné mzdové pod-
mínky, volno po službách, 25 dní dovo-
lené + 2 sick days, penzijní připojištění, 
jazyky, stravování, jesle a další benefity. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554.

JIHOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE TÁBOR, A.S.
PŘIJMEME LÉKAŘE VÍCE 
SPECIALIZACÍ
Nemocnice Tábor, a.s. přijme
- Lékaře/ku pro oční oddělení 
- Lékaře/ku pro rehabilitační oddělení
- Lékaře/ku pro psychiatrické oddělení 
- Lékaře/ku pro neurologické oddělení
-  Lékaře/ku pro  

gynekologicko-porodnické oddělení
- Lékaře/ku pro oddělení ARO
- Lékaře/ku pro oddělení patologie
- Lékaře/ku pro oddělení GASTRO
Vybrané profese s náborovým pří-
spěvkem.
■ Více na https://www.nemta.cz/
pro-odborniky/kariera/

LÉKAŘI

Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lázeňské skupiny Spa & Wellness Nature Resorts, 
přijmou do svých zdravotnických provozů: 
 - všeobecné sestry do Dětských léčeben  
Práce v nepřetržitém provozu- směny 12 h, některé ale i kratší- ranní nebo denní
■ Požadujeme: samostatnost, pozitivní přístup k dětem a jejich rodičům, komunikativnost, vstřícné chování a vystupování. Dětské léčebny jsou  
držitelem prestižního certifikátu v soutěži ESPA Innovation Awards 2016 za nejlepší evropskou inovaci v léčebném lázeňství.
- všeobecnou sestru do ambulance a závodní ordinace - pouze ranní směny
■ Nabízíme: v průměru kratší pracovní dobu 37,5 h/týden, 25 dnů řádné dovolené, možnost ubytování, aktivní podporu dalšího vzdělávání, 
zaměstnanecké stravování, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné výměnné rekreace, odměny při pracovních a životních výročích
■ Info poskytne: Mgr. Juřeníková, tel.: 734 795 357, e-mail: kariera@lazneluhacovice.cz , www.lazneluhacovice.cz

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■  PŘIJMOU VŠEOBECNÉ SESTRY

■ Požadujeme: VOŠ  nebo VŠ v oboru fyzioterapie 
■ Nabízíme: Zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci ROYAL SPA
Nadstandardní odborné kurzy. Služební byt. Příspěvek na dopravu.  
■ Kontakt: Paní Vizínová, teL. 583 394 005 nebo e-mail sekretariat@lazne-losiny.cz

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY ■ HLEDAJÍ FYZIOTERAPEUTY - MZDA AŽ 32.000 KČ/MĚSÍC

OFTEX OČNÍ KLINIKA
PŘEDSTAVENÍ SOUKROMÉ OČNÍ KLINIKY

OFTEX je moderní soukromá oční 
klinika a rozsáhlá síť špičkově vyba-
vených očních center a optik. Posky-
tujeme a garantujeme nejvyšší kva-
litu a komplexnost zdravotní péče 

v oboru očního lékařství pacientům  
z celé České republiky. Naše poboč-
ky naleznete v kraji Pardubickém, 
Královéhradeckém, Středočeském  
a na Vysočině.

V očním lékařství působíme již  

28 let. Díky naší dlouholeté praxi 

Vám poskytneme vysoce kvalifiko-

vané rady a doporučení. Pomáhá-

me našim pacientům ke zdravému 

zraku a spokojenosti. Náš tým se 

skládá z předních odborníků na 

dioptrické vady, šedý a zelený zá-

kal, onemocnění sítnice a sklivce 

a další oční vady. Nabízíme také 

plastické operace víček a obličeje. 

Proč právě soukromá oční klini-

ka OFTEX? Zkušený lékařský tým, 

komplexní péče o oči, prvotřídní 

přístroje a materiál, snadná do-

mluva a rychlé objednání, lékař na 

telefonu a nonstop infolinka, klad-

né zkušenosti pacientů... 

Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-soukrome-ocni-kliniky


VYSOČINA

NEMOCNICE POČÁTKY, S.R.O.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA  
POZICI ŘEDITELE/LKY  
NEMOCNICE POČÁTKY
Jednatel společnosti vyhlašuje výbě-

rové řízení na pozici ředitel/ka 

Nemocnice Počátky, s.r.o.

■ Požadavky: Specializovaná způ-

sobilost v oboru vnitřní lékařství, ge-

riatrie nebo všeobecný lékař; Licence 

ČLK pro výkon funkce primáře; Praxe 

minimálně 8 let; Řídící, organizační 

a komunikační schopnosti; Zdravotní 

způsobilost a trestní bezúhonnost.

■ Nabízíme: Motivační smluvní 
mzdu;  Zaměstnanecké benefity, slu-
žební auto;  Podporujeme vzdělávání 
a profesní rozvoj; Pomoc při zajištění 
ubytování;  Možnost zaměstnání dru-
hého z partnerů.
■ Přílohy k přihlášce k výběrovému 
řízení:
- Podrobné CV uchazeče
-  Kopie dokladů odborné způsobilosti 

a licence ČLK
- Výpis z trestního rejstříku
- Potvrzení o zdravotní způsobilosti
■ Přihlášky zasílejte na adresu: 
Nemocnice Počátky, s.r.o., 
Havlíčkova 206, 394 64 Počátky. 
Obálku označte “NEOTVÍRAT – výbě-
rové řízení“.

OLOMOUCKÝ KRAJ

OPTOMEDIC DD S.R.O.
PŘIJMEME LÉKAŘE  
OFTALMOLOGA – AŽ 
120.000 KČ/MĚSÍC
Přijmeme lékaře oftalmologa ( s ates-
tací nebo se základním kmenem) do 
akreditované oční ambulance v Šum-
perku. 
■ Nabízíme úvazek 1,0 nebo 0,8, 
spolupráci zkušených sester a opto-
metristy, moderní přístrojové vybave-
ní a zaměstnanecké benefity. 
Platové ohodnocení až 120.000,-Kč 
měsíčně. 
■ Kontakt: tel. 608 840 531, e-mail: 
optomedic@seznam.cz.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÉ DĚTSKÉ 
LÉČEBNY, P.O.

PŘIJMOU VEDOUCÍHO 
LÉKAŘE
Jihomoravské dětské léčebny, pří-

spěvková organizace, Pracoviště Dět-

ská léčebna Křetín 

(www.detskelecebny.cz) 

přijme do pracovního poměru

PEDIATRA NA POZICI VEDOUCÍHO 

LÉKAŘE LÉČEBNY

■ Požadujeme: 

LÉKAŘ S ATESTACÍ 

■ Nabízíme: hlavní pracovní poměr, 

možný i zkrácený úvazek; pracovní 

doba pouze Po – Pá (bez pohotovost-

ních služeb); aktivní podpora dalšího 

vzdělávání; krásné prostředí (zámecký 

park); benefity – příspěvek na stra-

vování, úhrada členského příspěvku 

ČLK, příspěvek na penzijní připojiště-

ní, příspěvky z FKSP - sport, relaxace, 

vitamíny, SICK DAY; VÝHODA – volno 

o vánočních svátcích; Výborné plato-

vé podmínky, náborový příspěvek.

Nástup: dle dohody

■ Bližší informace 

podá ředitelka zařízení, 

MUDr. Kateřina Bednaříková, 

bednarikova@detskelecebny.cz, 

516 470 001

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA KONFERENCI    

v Domě kultury města Ostrov nad Ohří
www.dtocz.cz,  e-mail: e.gdulova@dtocz.cz, tel.: 595 620 145

DNE  na téma:24. ZÁŘÍ 2020

GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD

1. Jak předcházet konfliktům s rodinami klientů/pacientů

 Škodná v domě - předcházení a řešení konfliktů ve vlastních týmech2.

Jak řešit neoprávněná nařčení ze strany příbuzných nebo okolí3. 

Nabízíme nadstandardní podmínky pro pozice:

       • Hlavní lékař/garant odbornost 222 (působnost celá ČR)
       • Vrchní sestra, Strakonice, Beroun
       • Zdravotní sestra, Strakonice, Beroun

Předchozí zkušenosti z plazmaferetického nebo odběrového centra výhodou.

Více informací na tel. 777 752 962 nebo dotazem na info@ceskaplazma.cz

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S.
DO LUHAČOVIC SE OPĚT VRACÍ ŽIVOT.

Otevírání pramenů symbolicky za-
hájilo lázeňskou sezonu. Letošní 
slavnost Otevírání pramenů byla 
přizpůsobena aktuálním možnos-
tem a odehrála se jen v symbolic-
kém rozsahu za dodržení předepsa-
ných hygienických opatření.

Akce se zúčastnili členové Rady 

Zlínského kraje v čele s hejtma-

nem Jiřím Čunkem, představitelé 

města Luhačovice, generální ředi-

tel Lázní Luhačovice, a.s. Eduard 

Bláha a další zástupci lázeňských 

společností. Program v hale Vin-

centka mohli z kapacitních dů-

vodů sledovat jen pozvaní hosté 

a média, aby bylo možné dodržet 

požadované rozestupy.

Farář Hubert Wojcik posvětil za 

všechny luhačovické prameny 

právě Vincentku jako nejznámější 

pramen... 

Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/do-luhacovic-se-opet-vraci-zivot


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ 
ZAŘÍZENÍ KRNOV
LÉKAŘ – NEUROLOGICKÉ 
ODDĚLENÍ
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, 
příspěvková organizace nabízí pra-
covní příležitost na pozici LÉKAŘ NA 
NEUROLOGICKÉM ODDĚLENÍ.
■ Nabízíme: absolventům všeobec-
ného lékařství umožníme speciali-
zační vzdělávání bez uzavírání kvali-
fikačních dohod a závazků; možnost 
absolvování přípravy k atestaci na 
akreditovaných pracovištích nemoc-
nice; perspektivní a zajímavou práci na 
nadstandardně vybaveném pracovišti 
s iktovým centrem, neurologickou JIP, 
spánkovou laboratoří, léčbou spastic-
ky a další léčbou botulotoxinem; pod-
poru dalšího vzdělávání a profesního 
rozvoje; zajímavé platové podmínky; 
možnost ubytování
■ Kontakt: primář oddělení 
MUDr. Vladimír Šigut, MBA , 
tel. 554 690 360 , 
e-mail: sigut vladimir@szzkrnov.cz 
personální oddělení: 
Lenka Bravencová, tel. 554 690 737, 
e-mail: bravencova.lenka@szzkrnov.cz

SLOVENSKO

FAKULTNÁ NEMOCNICA  
S POLIKLINIKOU  
J.A.REIMANA PREŠOV
PRIJMEME LEKÁROV
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. 
Reimana Prešov prijme do pracovného 
pomeru lekárov so špecializáciu v odbo-
re vnútorné lekárstvo, kardiológia, angio-
lógia, endokrinológia, pediatria, pedia- 
trická neurológia, pediatrická intenzívna 
medicína, detská psychiatria, rádiológia, 
gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia, 
oftalmológia, hematológia, maxilofaciál-
na chirurgia a neonatológia.
■ Bližšie informácie budú poskytnu-
té na adrese: 
ponuka.prace@fnsppresov.sk. 

NELÉKAŘI
PRAHA

ČESKÁ LABORATORNÍ S.R.O.
HLEDÁME ZDRAVOTNÍ 
LABORANTY
Česká laboratorní s.r.o. hledá zdravot-
ní laboranty na oddělení mikrobiolo-
gie, biochemie a imunologie.
■ Nabízíme: 6 týdnů dovolené, stra-
venky, MultiSport
■ Požadujeme: vzdělání v oboru 
zdravotní laborant nebo laboratorní 
asistent
■ Místo pracoviště: 
Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3
■ V případě zajmu piště na 
klima@ceslab.cz 
nebo volejte: 778 428 633

NEJEN odborné ➜
➜ bestsellery ➜ e-knihy 

10 %
SLEVA
s kódem: 

ZvZ

KNI
HY

HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ 
PRACOVNÍ NABÍDKY, ALE 
I ZAJÍMAVÉ INFORMACE 

Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?
Staňte se našimi fanoušky 

Zdarma si stáhněte aktuální 
měsíční přehled na Váš e-mail

Hledáte nové zaměstnání? 
Vybojujeme Vám  
ty nejlepší podmínky

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

■ 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

PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace MOST
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA/i zkrácený úvazek
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace FRÝDEK-MÍSTEK
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace OSTRAVA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pracoviště PRAHA/i s ubytováním
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ÚSTÍ NAD LABEM
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ZLÍN

PEČUJEME O HRDINY DNEŠNÍCH DNŮ – PŘIDEJTE SE
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA 

LISTOPAD 2019

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava, Pod Krásnou hôrkou 1, 
hľadá neurológa na plný pracovný úväzok na konziliárnu a konzultačnú činnosť.
■ Ponúkame aktívnu spoluúčasť v programoch; endovaskulárnej liečby akútnych cievnych mozgových príhod; endovaskulárnej 
liečby intrakraniálnych aneurziem a AV malformácií; možnosť neurologickej ambulantnej činnosti
■ Požadované predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa (LF); špecializácia v príslušnom odbore - neurológia; komunikatívnosť, flexibilita;  morál-
na bezúhonnosť; aktívna znalosť anglického jazyka vítaná
■ Kontakt: Mgr. Mária Orlíková, Odbor ľudských zdrojov, 00421-2/59320242, maria.orlikova@nusch.sk

■ Požadujeme: VŠ vzdělání se specializací z RFM, specializace z neurologie, ortopedie nebo interny vítána; 
Zkušenosti s vedením týmu.
■ Nabízíme: Motivující finanční ohodnocení; Zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci ROYAL SPA; Služební byt;
Příspěvek na dopravu.
■ Info poskytne: Ing. Dortová, tel: 727 870 642 nebo email: hr@royalspa.cz

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace příjme do pracovního poměru lékaře / lékařku na pracoviště:
Oddělení geriatrie a následné péče • Rehabilitační oddělení; • Otorinolaryngologické oddělení
Urologické oddělení • Laboratoř HTO • Lékařské genetiky • Onkologické oddělení
■ Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře nebo ukončený základní kmen, případně lékaře se specializovanou způsobilostí
■ Nabízíme: náborový příspěvek, možnost profesního růstu, zázemí akreditované nemocnice, práce na plný úvazek, zaměstnanecké benefi-
ty, závodní stravování, zvýhodněný telefonní tarif
■ Písemné žádosti včetně profesního životopisu zasílejte na adresu: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, 
Pysková Ludmila - vedoucí personálního a mzdového oddělení, Vrchlického 59, 586 01 Jihlava nebo na e-mail: pyskoval@nemji.cz

NÚSCH, A.S. ■ LEKÁR - NEUROLÓG

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY ■ HLEDAJÍ VEDOUCÍHO LÉKAŘE / LÉKAŘKU

NEMOCNICE JIHLAVA, P.O. ■ NEMOCNICE JIHLAVA PŘIJME LÉKAŘE

Jsme tu pro Vás již 8 let

LÉKAŘI
ČESKÁ REPUBLIKA

BILLANC PARTNERS ČR 
S.R.O.
PRIMÁŘ, ZÁSTUPCE 
PRIMÁŘE

Personálně-poradenská společ-
nost Billanc Partners specializující 
se na oblast zdravotnictví ob-
sazuje několik odborných pozic 
(primář, zástupce primáře) v odd. 
vnitřní lékařství, radiologie, gyne-
kologie, neurologie, dermatove-
nerologie aj. 

Zastupujeme několik klientů na 
území ČR, SR i  v zahraničí.
■ Pro více informací 
nás prosím kontaktujte na 
zemanek@billancpartners.com, 
tel.: 777 219 801. 
Děkujeme www.billancpartners.cz/

PRAHA

MINISTERSTVO VNITRA
HLEDÁ PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ – 
PRACOVIŠTĚ PRAHA

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

www.obrazovkavcekarne.cz
Pro více informací nás kontaktujte na tel. čísle 731 965 096 
nebo emailové adrese: lucie.vorlickova@ids-media.cz 

z

Informační
LCD PANEL 
do čekárny
Nabídněte svým 
pacientům informace 
o vaší ordinaci.

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV
KRNOVSKÁ NEUROLOGIE JE ŠPIČKOVÝM PRACOVIŠTĚM

Neurologické oddělení Sdruže-

ného zdravotnického zařízení 

Krnov zajišťuje péči pro pacienty 

z plošně největší části Moravsko-

slezského kraje. V posledních 

dvaceti letech prošlo oddělení 

intenzivním rozvojem a některé 

jeho části dosahují republikové-

ho věhlasu.

Oddělení sídlí v moderním pavi-

lonu. „V rámci stěhování byly na 

oddělení pro potřeby našich paci-

entů vybudovány nové ambulan-

ce, nové pokoje a nová jednotka 

intenzivní péče,“ řekl primář MUDr. 

Vladimír Šigut, který neurologii 

vede od roku 2000.

V současné době má oddělení 29 

standardních lůžek, které se na-

chází v deseti moderně vybave-

ných pokojích. Dalších 9 lůžek má 

neurologická jednotka intenzivní 

péče. „Naše jednotka intenzivní 

péče je vybavena nejmodernějším 

monitorovacím systémem, který 

umožňuje navíc i dlouhodobé sní-

mání EEG. Jednotka je vybavena i 

přístrojem na umělou plicní venti-

laci,“ upozornil primář Šigut.

Krnovská neurologie poskytuje 

péči například pacientům s cévní-

mi mozkovými příhodami, neuro-

infekcemi, poruchami rovnováhy, 

onemocněními míchy, páteře, sva-

lů, periferních nervů, roztroušenou 

sklerózou. „Léčíme také pacienty s 

nádorovými onemocněními moz-

ku, Parkinsonovou chorobou... 

Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/krnovska-neurologie-je-spickovym-pracovistem


Nemocnice Litoměřice a.s., přijme do své lékárny

Požadujeme:
•  ukončené VŠ vzdělání na farmaceuti cké fakultě v oboru farmacie
•  specializovanou způsobilost, není však nutnou podmínkou
•  schopnost pracovat samostatně i v týmu
•  spolehlivost, zodpovědnost a dobré komunikační schopnosti 
•  trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
•  znalost práce na PC a jazykové znalosti  výhodou
•  pozice je vhodná i pro absolventa

Nabízíme:
•  zaměstnání na hlavní pracovní poměr
•  nástup možný ihned
•  úvazek 1.0
•  možnost dalšího profesního růstu
•  odměňování dle příslušných právních předpisů a dle dosaženého
    stupně vzdělání
Zohledněna je též specializovaná způsobilost.

Zaměstnanecké benefi ty: 
•  5 týdnů dovolené na zotavenou
•  příspěvek na stravování, výhodný mobilní tarif T-Mobile a další 
     zaměstnanecké benefi ty
•  náborový příspěvek až do výše 70.000 Kč

V případě vašeho zájmu kontaktujte či navšti vte naši nemocnici, bližší 
informace poskytneme při osobním jednání.
Kontakty:
PharmDr. Petra Bradáčová, p.bradacova@nemocnice-lt.cz, tel. 416 723 501
Nemocnice Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice; www.nemocnice-lt.cz

farmaceuta

ČESKÁ LABORATORNÍ S.R.O.
HLEDÁME ODBĚROVÉ 
SESTRY
Česká laboratorní s.r.o. hledá Odbě-
rové sestry do odběrové místnosti 
v Nemocnici sv. Alžběty (Na Slupi 6, 
Praha 2).
■ Nabízíme: 6 týdnů dovolené, stra-
venky, MultiSport
■ Požadujeme: vzdělání praktická/
všeobecná sestra, zdravotnický asis-
tent
■ V případě zajmu piště na 
klima@ceslab.cz 
nebo volejte: 778 428 633

DOMOV SV. KARLA  
BOROMEJSKÉHO
PŘIJME SANITÁŘE/ 
SANITÁŘKU, PRACOVNÍKA 
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Domov sv. Karla Boromejského v Ře-
pích přijme sanitáře/sanitářku, pra-
covníka v sociálních službách. 
Nástup možný dle dohody, možnost 
ubytování pro ženy. 
■ Životopisy zasílejte na: 
konsolata@domovrepy.cz, kontakt 
sestra Konsoláta. www.domovrepy.cz

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK A.S., 
PRAHA 9 PŘIJME  
VŠEOBECNOU SESTRU – 
EEG A ORL
Přijmeme do prac. poměru: Na plný či 
kratší úv. všeob. sestru do EEG laborato-
ře - nutný spec. kurz a praxe. Samostat-
ná práce s dospělými i dětmi, příjemné 
prac. prostředí vybavené moderním pří-
strojem. Nástup dle dohody. Rozvržení 
prac. doby dohodou. 
■ Dále přijmeme na plný úv. všeob. ses- 
tru do ambulance ORL. Upřednostňuje-
me praxi v chirurgickém oboru. Nástup 
ihned či dle dohody.
■ Nabízíme: Jednosměnný provoz 
a stabilní zaměstnání. MOŽNOST UBY-
TOVÁNÍ. Příjemný kolektiv. Benefity-
-např.: příspěvek na stravování, penzijní 
přip., dovolenou, kulturu a masáže.  
5 týdnů dov., 3 dny Sick days.
■ V případě zájmu kontaktujte hlavní 
s. pí Mačákovou, tel. 604 217 304, 
266 010 179 (206), e-mail: 
macakova.m@poliklinikaprosek.cz. 

STŘEDOČESKÝ KRAJ
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME VŠEOBECNÉ  
SESTRY
INTERNA, NEUROLOGIE, ODDĚLE-

NÍ DLOUHODOBÉ OŠETŘOVATELSKÉ 
PÉČE. Oddělení nově zrekonstruována! 
Rodinné prostředí, elektronická doku-
mentace, výhodná mzda + náborový 
příspěvek,příspěvek na bydlení pro 
mimo-benešovské, zajištění ubytování, 
osobní rozvoj, stravování, jesle, penzijní 
připojištění, 25 dní dovolené + 2 sick 
days, další benefity. NEPOŽADUJEME 
KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA SPECIALI-
ZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ! 
■ Více info na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel.: 317 756 554................................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME FYZIOTERAPEUTY
DOKONČUJEME NOVÉ KOMPLEXNÍ RE-
HABILITAČNÍ CENTRUM! 
■ Nabízíme výhodnou mzdu + NÁBO-
ROVÝ PŘÍSPĚVEK, moderní pracoviště 
a špičkové přístroje,příjemný kolektiv, 
profesní a osobní rozvoj, příspěvek na 
bydlení pro mimo-benešovské uchaze-
če, zajištění ubytování, penzijní připojiš-
tění, stravování, jesle, jazyky, 25 dní do-
volené + 2 sick days, další benefity.
■ Více informací na www.hospital-bn.cz, 
■ Kontakt: 317 756 554, 
pam@hospital-bn.cz

NEMOCNICE POČÁTKY, S.R.O.
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

Nemocnice Počátky, s.r.o. se 

nachází v malebném městě Po-

čátky, rodištěm Otokara Březiny 

a proslavené filmem Postřižiny 

(náměstí s hotelem Modrá hvěz-

da), na rozhraní kraje Jihočes-

kého a Kraje Vysočina. Město je 

uprostřed krásné krajiny plné 

luk, lesů, potůčků i rybníků, pří-

jemné životní prostředí a čistý 

vzduch, o čemž svědčí i kilometr 

vzdálený vyhlášený Resort Svatá 

Kateřina. Okolní cesty jsou rou-

bené alejemi stromů, hluboké 

lesy s kopcovitým terénem lákají 

k pěší turistice i cykloturistice, 

případně k houbaření. Ve městě 

je základní občanská vybavenost 

včetně mateřské a základní ško-

ly, sportovních areálů, zajištěna 

je dopravní obslužnost i základní 

zdravotní služby.

Historie vzniku nemocnice v Po-

čátkách se datuje k roku 1873, 

kdy byla z podnětu počáteckého 

děkana ThDr. Augustina Svobody  

v celkovém nákladu 22.000 zlatých 

dokončena. Zdravotnické zaří-

zení se 120 lůžky následné péče 

je kompletně zrekonstruováno 

a součástí areálu je krásný park  

s pergolou. Nemocnice poskytuje 

zdravotní péči a rehabilitaci paci-

entům s chronickými chorobami 

a po stabilizaci akutních onemoc-

nění. Je vybavena potřebným vy-

bavením (polohovací lůžka, EKG, 

defibrilátor, oxygenerátory, elek- 

troléčba, infralampa, ultrazvuk, 

motodlahy,...) a využívá moder-

ních ošetřovatelských metod (ko-

gnitivní trénink, rehabilitace, kon-

ziliární služby v širokém spektru 

zdravotních odborností). Těžiště 

zdravotní péče spočívá v odbor-

ném ošetřovatelství. Velmi důleži-

tou součástí léčby je... 

Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-4


NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME RADIOLOGICKÉHO 
ASISTENTA
■ Nabízíme dobu neurčitou, výhod-

nou mzdu + NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK, 

moderní pracoviště a špičkové přístroje, 

stabilní kolektiv, profesní a osobní roz-

voj, příspěvek na bydlení pro mimo-be-

nešovské uchazeče, zajištění ubytování, 

penzijní připojištění, stravování, jesle, 

jazyky, 25 dní dovolené + 5 dní dodatko-

vé dovolené + 2 sick days, další benefity. 

■ Více informací na www.hospital-bn.cz, 

■ Kontakt: 317 756 554, 

pam@hospital-bn.czOCULEUS S.R.O. 
PŘIJME ZDRAVOTNÍ 
SESTRU
OCULEUS s.r.o. přijme zdravot-
ní sestru do ambulance očního  
lékaře/oftalmologa v Soběslavi. 
■ Nabízíme nadstandardní mzdové 
ohodnocení, pevnou denní pracovní 
dobu. 
■ Požadujeme příjemné vystupo-
vání. 
■ Kontakt: Telefon 774 720 441, 
e-mail oculeus@oculeus.cz.

JIHOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE TÁBOR, A.S.
PŘIJME SESTRU NEBO 
ASISTENTA
Nemocnice Tábor, a.s. přijme do pra-
covního poměru: sestru pro prevenci 
a kontrolu infekcí, případně Asistenta 
pro ochranu veřejného zdraví.
■ Požadujeme: vzdělání v oboru vše-
obecná sestra / asistent pro ochranu 
veřejného zdraví; možnost doplnění 
vzdělání v oboru hygieny formou certi-
fikovaného kurzu; zdravotní způsobilost 
a trestní bezúhonnost.
Přehled základních pracovních činností: 
kontrola dodržování zásad hygienicko-
-epidemiologického režimu.
■ Nabízíme: HPP na plný pracovní 
úvazek, možnost pružné pracovní doby; 
práce v jednosměnném režimu (ranní 
směny); pracovní poměr na dobu urči-
tou; benefity viz www.nemta.cz
■ Bližší informace podá: 
Mgr. Radka Plachá, nemocniční hygienik, 
tel. 381 608 140; mobil 775 897 405, 
email: radka.placha@nemta.cz...............................
NEMOCNICE TÁBOR, A.S.
PŘIJME VŠEOBECNOU  
SESTRU NA OPERAČNÍ SÁLY
Oddělení Centrálních operačních sálů 
Nemocnice Tábor, a.s. přijme do pra-
covního poměru: VŠEOBECNOU SESTRU 
PRO OPERAČNÍ SÁLY.

■ Požadujeme: zdravotnické vzdě-
lání; PSS v oboru Instrumentování na 
OPS+CS/ Perioperační péče vítáno, 
není podmínkou; zdravotní způsobilost 
a trestní bezúhonnost; odborná praxe 
na operačních sálech, JIP nebo ARO ví-
tána, není podmínkou.
■ Nabízíme: plný pracovní úvazek; pra-
covní poměr na dobu určitou, s výhle-
dem na trvalý pracovní poměr; mzdové 
ohodnocení podle stupně vzdělání; 
dobré podmínky pro další vzdělávání 
s finančním bonusem; 5 týdnů dovole-
né cenově výhodné stravování ve vlastní 
jídelně.
Nástup ihned, popřípadě dle dohody.
■ Bližší informace podá: paní 
Mgr. Blanka Roháčková, manažerka 
Centrálních operačních sálů, 
tel. 381 605 700; mobil 775 989 036 
email: blanka.rohackova@nemta.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

MASARYKOVA NEMOCNICE 
V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.
PŘIJME VŠEOBECNÉ –  
PERIOPERAČNÍ SESTRY

■ Požadujeme: vysokoškolské/středo-
školské vzdělání; odborná způsobilost 
k výkonu povolání všeobecné sestry; 
trestní bezúhonnost a zdravotní způso-
bilost; spolehlivost, flexibilnost; schop-
nost samostatné a týmové práce; zna-
lost práce na PC (Word, Excel); ochota 
k dalšímu vzdělávání.
■ Nabízíme: pracovní poměr s od-
povídajícím finančním ohodnocením; 
možnost okamžitého nástupu; zázemí 
úspěšné a stabilní společnosti; moder-
ní a příjemné pracovní prostředí; mož-
nost dalšího vzdělávání financovaného 
zaměstnavatelem; podpora dalšího 
profesního rozvoje; 5 týdnů dovolené; 
závodní stravování.
■ Kontakt: Krajská zdravotní, a.s. – 
Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z., 
Sociální péče 3316/12A, 
401 13 Ústí nad Labem
Centrální operační sály – vrchní sestra, 
Bc. Petra Abrahamová, Tel.: 477 112 289, 
Email: petra.abrahamova@kzcr.eu

NEMOCNICE BENEŠOV
LIDÉ NADÝCHALI 135 TISÍC KORUN PRO BENEŠOVSKOU NEMOCNICI

Zástupce projektu „Běhej lesy“ 

a generální ředitel Generali In-

vestments dnes 14. května 2020 

přijeli osobně předat šek na  

135 tisíc korun Nemocnici Rudol-

fa a Stefanie Benešov. Částka se 

vybrala mezi příznivci běhání bě-

hem měsíce dubna a nemocnice 

ji použije na nákup přenosného 

plicního ventilátoru.

Projekt „Rozdýchej to z plných plic 

na podporu nemocnic“ s projek-

tem „Běhej lesy“ byla charitativní 

výzva, do které se zapojilo kolem 

1300 sportovců. Ti přispívali svým 

pohybem a virtuálním startov-

ným, které si nakupovali pro čtyři 

konkrétní nemocnice. „Vzhledem 

k tomu, že v době začátku pande-

mie jsme nemohli pořádat žádné 

závody tak, jak jsme byli zvyklí, 

přemýšleli jsme, jakým způsobem 

bychom mohli přiložit ruku k dílu, 

a napadlo nás pomoci tímto indi-

viduálním pohybem čtyřem ne-

mocnicím. A proč jsme si vybrali 

benešovskou nemocnici? Ve Stře-

dočeském kraji máme jeden ze 

závodů „Běhej lesy Karlštejn“ a my 

jsme se rozhodli pomoci tam, kde 
se naše závody konají,“ vysvětlil 
Jan Hejna, vedoucí projektu „Bě-
hej lesy“ s tím, že celkově se poda-
řilo vybrat přes půl milionu korun. 
Podporu získali také díky svému 
partnerovi Generali Investments, 
který částku ještě zdvojnásobil.

„Jsme dlouhodobým partnerem 
a sponzorem této bohulibé čin-
nosti „Běhej lesy“, která spojuje 
sportovní, společenský a chari-
tativní rozměr, což je naše krédo  
a filozofie. Částku jsme se rozhod-
li zdvojnásobit z toho důvodu, že 
jsme chtěli vyjádřit poděkování, 
úctu a ocenění lékařům, zdra-
votnickému personálu a sestřič-
kám. Děkuji tedy jednak kolegům  
z „Běhej lesy“, že jsme dokázali při-
spět finanční podporou, která pro 
nemocnice není zanedbatelná,  
a pak především zdravotníkům, kte-
ří se starají o naše zdraví, a to nejen  
v době pandemie,“ uvedl generál-
ní ředitel Generali Investments... 

Více informací naleznete ZDE

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 
NEREST S. R. O.
HLEDÁME FYZIOTARAPEUTY
Do našeho zdravotni5ckého zařízení 

v Ostravě, Frýdku – Místku, Frýdlantu 

nad Ostravicí a Čeladné přijmeme fy-

zioterapeuty se způsobilostí k výkonu 

zdravotnického povolání bez lékařského 

dohledu.

■ Požadujeme: min. vyšší odborné 

vzdělání; profesionální a proklientský 

přístup; specializace vítána.

■ Nabízíme: práci na HPP na dobu ne-

určitou; zázemí v renomované a stabilní 

společnosti; příjemné a moderní pracov-

ní prostředí; motivující finanční ohodno-

cení; zaměstnanecké benefity; nástup 

možný ihned.

■ Kontakt: www.nerest.cz , 

reditel@nerest.cz , 736 630 001

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/lide-nadychali-135-tisic-korun-pro-benesovskou-nemocnici

