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Jsme tu pro Vás již 11 let
BŘEZEN 2023

Oční klinika JL s akreditací III. typu pro specializační vzdělávání lékařů vyhlašuje VŘ na PRIMÁŘE OFTALMOLOGICKÉ KLINIKY. 
Poskytujeme komplexní ambulantní a operační péči o oko včetně biologické léčby a současně jsme i klinickým pracovištěm ČVUT. 
■ Nabízíme: 
-  Náborový příspěvek, individuálně a motivačně sjednanou nadstandardní mzdu 
- Stabilní zázemí v jednom z nejkvalitnějších soukromých zařízení očního lékařství
- Příjemné pracovní prostředí na akreditovaném pracovišti v lokalitě Prahy 13
- Podporu dalšího vzdělávání, profesního růstu a prohlubování odborných znalostí
- Podporu managementu při dalším rozvoji kliniky
- Další benefity: služební telefon a notebook, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, Multisport kartu, penzijní připojištění
■ Kontakt: Sophia Nagy, e-mail: snagy@innova-healthcare.cz, tel. č.: 737 609 943 

OČNÍ KLINIKA JL ■  HLEDÁME PRIMÁŘE, LÉKAŘE OPERATÉRY, LÉKAŘE ATESTOVANÉ I BEZ ATESTACE

LÉKAŘI
PRAHA

DOMOV SV. KARLA  
BOROMEJSKÉHO
HLEDÁ PRIMÁŘE/ 
PRIMÁŘKU
Domov sv. Karla Boromejského 

v Praze - Řepích (lůžka následné 

péče) hledá primáře/primářku. 

Pěkné prostředí, dobrý a spoko-

jený kolektiv i pacienti. 

■ Více na www.domovrepy.cz. 

■ Prosíme o životopis na mail 

konsolata@domovrepy.cz.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

PLDD HOSTIVICE
HLEDÁ ZÁSTUP
Hledá zástup do ordinace PLDD 
v Hostivici u Prahy na 1-2 dny 
v týdnu.
Specializace v oboru vítána.
■ Kontakt: 604 527 572

MEDICENTRUM  
BEROUN A.S.
ALERGOLOG
Společnost Medicentrum Beroun a.s. 

přijme do pracovního poměru 
odborného lékaře do ambulance 
alergologie. 
■ Nabízíme: dobré platové pod-
mínky, podporu dalšího vzdělá-
vání, přímé spojení do Prahy, byt 
k dispozici.
■ Kontakt: 
ciprova@medicentrum.cz, 
mobil: 725 154 121...............................
MEDICENTRUM  
BEROUN A.S.
CHIRURGIE
Společnost Medicentrum Beroun a.s.  
přijme do pracovního poměru 
odborného lékaře do ambulance 
chirurgie. 
■ Nabízíme: dobré platové pod-
mínky, podporu dalšího vzdělá-
vání, přímé spojení do Prahy, byt 
k dispozici.
■ Kontakt: 
ciprova@medicentrum.cz, 
mobil: 725 154 121...............................
MEDICENTRUM  
BEROUN A.S.
PRAKTICKÝ  
LÉKAŘ
Společnost Medicentrum Beroun a.s. 
přijme do pracovního poměru

odborného lékaře do ambulance 
praktického lékaře. 
■ Nabízíme: dobré platové pod-
mínky, podporu dalšího vzdělá-

vání, přímé spojení do Prahy, byt 
k dispozici. 

■ Kontakt: mobil: 725 154 121
ciprova@medicentrum.cz, 

Nemocnice Kyjov, 
příspěvková organizace 
vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce

PRIMÁŘ – PRIMÁŘKA 
ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE 
VESELÍ NAD MORAVOU

•  VŠ vzdělání lékařského směru se specializovanou způsobilostí nejlépe v oboru 
vnitřní lékařství anebo geriatrie, není podmínkou

• splnění předpokladů dle zákona č.95/2004 Sb.
• licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře
• minimálně 8 let praxe v oboru
• řídící, komunikační a organizační schopnosti
• nástup dle dohody

• platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platová tř. 14
• nadstandardní osobní ohodnocení
• možnost náborového příspěvku až 500 tis. Kč
• zázemí stabilního a perspektivního zaměstnavatele
• možnost rozvoje a sebevzdělávání          • zaměstnanecké benefity, ubytování
• pracovní poměr na dobu neurčitou         • příjemné pracovní prostředí
• možnost získání městského bytu ve Veselí nad Moravou

• stručný životopis s přehledem dosavadní praxe
• ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
• vypracovanou koncepci rozvoje a řízení oddělení
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 90 dnů)
• podepsané prohlášení souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Písemné přihlášky zasílejte v obálce označené „VŘ OOP CV“ na 
adresu: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, sekretariát, 
Strážovská 1247, 697 01 Kyjov do 30. 4. 2023.
Další informace poskytne: MUDr. Jiří Vyhnal, 
e-mail: vyhnal.jiri@nemkyj.cz
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PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ MUSÍ OBSAHOVAT:



NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE DO 
SPÁNKOVÉ LABORATOŘE
■ Podmínkou specializace ORL, 
pneumologie, kardiologie, neu-
rologie, psychiatrie se zájmem 
o spánkovou medicínu. Možno na 
zkrácený úvazek či DPČ. 
■ Nabízíme rozvoj a vzdělání 
ve spánkové medicíně, nadšený 
a přátelský kolektiv, v plánu výstav-
ba a rozvoj moderních prostor pro 
spánkovou laboratoř. 
■ Kontakt: vedoucí lékař 
spánkové laboratoře 
MUDr. Tereza Haasová, 
tereza.haasova@hospital-bn.cz, 
317 756 263...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE DO  
SPECIALIZOVANÝCH  
AMBULANCÍ
PLICNÍ, OČNÍ, UROLOGIE, DĚTSKÁ 
NEUROLOGIE. Možno i kratší úva-
zek či dohoda. Min. kmen podmín-
kou. Moderní a špičkově vybavené 
ambulance! 
■ Nabízíme nadstandardní mzdu 
a širokou škálu benefitů. 
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel.: 317 756 554

JIHOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE TÁBOR, A.S.
PŘIJME LÉKAŘE VÍCE 
SPECIALIZACÍ
Nemocnice Tábor, a.s. přijme do 
pracovního poměru:
-  Lékaře/ku pro Interní oddělení 

– gastroenterologie
-  Lékaře/ku pro Interní oddělení 

– kardiologie
-  Lékaře/ku pro Neurologické 

oddělení
-  Lékaře/ku pro Psychiatrické od-

dělení
-  Lékaře/ku pro ORL oddělení
■ Požadujeme: vhodné pro 
absolventy VŠ; uvítáme zařazení 
v přípravě v oboru; zdravotní způ-
sobilost a trestní bezúhonnost.
■ Nabízíme: práci ve stabilní 

společnosti na moderně vyba-
veném pracovišti; přátelský pra-
covní kolektiv zaměřený na me-
dicínskou kvalitu a empatii; plný 
pracovní úvazek; dobré mzdové 
ohodnocení; náborový příspě-
vek od 100.000,- do 400.000,-; 
plně hrazené specializační vzdě-
lávaní; rozsáhlou nemocniční 
knihovnu; pro „mimotáborské“ 
příspěvek na bydlení či dojíždě-
ní 10.000,- Kč měsíčně po dobu 
prvních 12-ti měsíců zaměstná-
ní; 5 týdnů dovolené + 2 dny 
sickdays; parkování v areálu ne-
mocnice zdarma; zvýhodněný 
mobilní tarif; vlastní jídelna; další 
benefity.
■ Více na https://www.nemta.cz/
pro-odborniky/kariera/
■ Nástup dle vzájemné dohody.
■ Bližší informace podá:
MUDr. Oliver Šafránek, INT G 
tel. 381 606 000; 
oliver.safranek@nemta.cz
MUDr. Rostislav Král, INT K 
tel: 775 863 109, 
rostislav.kral@nemta.cz
MUDr. Markéta Foltynová, NEUR, 
tel. 381 606 261, 381 606 262,
marketa.foltynova@nemta.cz
MUDr. Veronika Dreslerová, 
PSYCH, tel. 381 606 700, 
veronika.dreslerova@nemta.cz
MUDr. Iveta Primasová, ORL, 
tel. 775 897 400, 
iveta.primasova@nemta.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. -  
NEMOCNICE LITOMĚŘICE, O.Z.
PŘIJME LÉKAŘE – 
ABSOLVENTA NA OČNÍ 
AMBULANCI
■ Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání – lékařská fakulta; zájem 
o vzdělání v oboru; bezúhonnost 
a zdravotní způsobilost.
■ Nabízíme: zvýhodněné mzdo-
vé podmínky; náborový příspěvek 
až 100 000 Kč; možnost flexibilní-
ho úvazku; možnost okamžitého 
nástupu; zázemí úspěšné a stabilní 
společnosti; podporu a podmínky

Dostupnost zdravotnických 
služeb je tématem nejen pro 
seniory nebo vážně nemoc-
né. Za zkušenými odborníky 
s praxí a kvalitními zdravot-
nickými pracovišti ovšem pa-
cient nemusí vždy cestovat. 
Řešení pro region Kyjovska, 
Veselska a Hodonínska přináší 
Regionální onkologické cen-
trum Nemocnice Kyjov, které 
nabízí péči o pacienty se vše-
mi nejčastějšími nádorovými 
nemocemi. V Nemocnici Kyjov 
funguje pod záštitou a v úzké 
spolupráci s Masarykovým 
onkologickým ústavem Brno 
(MOÚ). „V rámci sítě nemocnic 
v JMK máme unikátní posta-
vení a lidé se vůbec nemusí 
obávat. Díky spolupráci se jim 
dostane stejné kvality péče 
jako v MOÚ v Brně, ale daleko 
dostupněji. Potvrzují to sami 
lékaři, že veškerá vyšetření 
mají stejnou úroveň,“ zdůraz-

nil MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel 
Nemocnice Kyjov.

„Klademe důraz na multidiscipli-
nární přístup, jednotlivé případy 
jsou projednávány v multidis-
ciplinárních komisích. V Kyjově 
se pravidelně schází komise ma-
mární, zaměřená na nádory prsu 
a onkologická komise, zaměřená 
na nádory trávicího traktu. Po-
dle potřeby pravidelně využívá-
me další specializované komise  
v MOÚ,“ uvedl MUDr. Jiří Tomá-
šek, který má bohaté zkušenosti 
s komplexní onkologickou péčí 
a zaštiťuje provoz onkologické 
ambulance v kyjovské nemocnici 
a zároveň je vedoucím lékařem 
ambulancí Kliniky komplexní 
onkologické péče MOÚ. Pacienti 
z regionu a odlehlých míst jižní 
Moravy mají díky této možnosti 
šanci pohodlně absolvovat...

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE KYJOV
REGIONÁLNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM – 
ŠANCE, JAK BÝT NEMOCNÝM BLÍŽ

pro další vzdělávání financované 
zaměstnavatelem; podpora další-
ho profesního rozvoje; řadu oborů 
s nejvyšším stupněm akreditace 
a specializovaná centra; moderní 
a příjemné pracovní prostředí; do-
pomoc s bydlením;  zaměstnanec-
ké benefity (příspěvek na penzijní 
připojištění, nadstandartní pokoje 
v případě hospitalizace, 5 týdnů 
dovolené, zvýhodněná roční síťo-
vá zaměstnanecká jízdenka Do-
pravy Ústeckého kraje, příspěvek 

na dovolenou, závodní stravování, 
slevy na služby či produkty u vy-
braných partnerů).
■ Kontakt:  Krajská zdravotní a.s. 
Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z., 
Sociální péče 3316/12a, 
Ústí nad Labem, 400 11
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednosta Oční kliniky, 
Tel. 477 112 980, 
Email: Ivana.Liehneova@kzcr.eu

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/regionalni-onkologicke-centrum-sance-jak-byt-nemocnym-bliz


KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. -  
NEMOCNICE LITOMĚŘICE, O.Z.
PŘIJME LÉKAŘE SE  
SPEC.ZPŮSOBILOSTÍ –  
OFTALMOLOGIE  
NA OČNÍ AMBULANCI
■ Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání – lékařská fakulta; zájem 
o vzdělání v oboru; bezúhonnost 
a zdravotní způsobilost; speciali-
zovaná způsobilost v oboru. 
■ Nabízíme: zvýhodněné mzdo-
vé podmínky; NÁBOROVÝ PŘÍSPĚ-
VEK až 300 000 Kč; možnost flexibil-
ního úvazku; možnost okamžitého 
nástupu; zázemí úspěšné a stabilní 
společnosti; podporu a podmínky 
pro další vzdělávání financované 
zaměstnavatelem; podpora další-
ho profesního rozvoje; řadu oborů 
s nejvyšším stupněm akreditace 
a specializovaná centra; moderní 
a příjemné pracovní prostředí; do-
pomoc s bydlením; zaměstnanec-
ké benefity (příspěvek na penzijní 
připojištění, nadstandartní pokoje 
v případě hospitalizace, 5 týdnů 
dovolené, zvýhodněná roční síťo-
vá zaměstnanecká jízdenka Do-
pravy Ústeckého kraje, příspěvek 
na dovolenou, závodní stravování, 
slevy na služby či produkty u vy-
braných partnerů).
■ Kontakt: Krajská zdravotní a.s. 
Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z., 
Sociální péče 3316/12a, 
Ústí nad Labem, 400 11
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednosta Oční kliniky, 
Tel. 477 112 980, 
Email: Ivana.Liehneova@kzcr.eu

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

NEMOCNICE BŘECLAV, P.O.
HLEDÁ PRIMÁŘE  
PLICNÍHO  
A ANATOMICKO –  
PATOLOGICKÉHO  
ODDĚLENÍ
Ředitel Nemocnice Břeclav, p.o., 
vyhlašuje výběrové řízení na obsa-
zení funkce: Primáře/primářky: 
- plicního oddělení
-  anatomicko – patologického od-

dělení 

■ Požadujeme: VŠ vzdělání lé-
kařského směru; specializace v pří-
slušném oboru podle zákona č. 
95/2004 Sb.; licence ČLK pro výkon 
funkce vedoucího lékaře a primáře 
nebo prokázání předpokladů pro 
její získání dle pravidel ČLK; mini-
málně 8 let praxe v oboru; organi-
zační a řídící schopnosti; zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost. 
■ Nabízíme: platové zařazení 
dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.; 
možnost náborového příspěvku;  
zázemí stabilního a perspektiv-
ního zaměstnavatele; zaměstna-
necké benefity; podporu dalšího 
profesního rozvoje; možnost uby-
tování.
■ Součásti přihlášky: životo-
pis s přehledem odborné praxe; 
vypracovaná koncepce rozvoje 
a řízení oddělení; ověřené kopie 
dokladů o dosaženém vzdělání;  
výpis z rejstříku trestů (ne starším 
90 dnů); písemný souhlas se zpra-
cováním osobních údajů v rámci 
výběrového řízení.
■ Písemné přihlášky k výběro-
vému řízení zasílejte 
do 28. dubna 2023 na adresu: 
Nemocnice Břeclav, 
příspěvková organizace, 
sekretariát ředitele, 
U Nemocnice 3066/1, 
690 02 Břeclav.

NELÉKAŘI
PRAHA

REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV
VŘ – VEDOUCÍHO  
ODDĚLENÍ KLINICKÉ 
BIOCHEMIE  
A HEMATOLOGIE
Revmatologický ústav, vypisuje 
výběrové řízení na pozici vedou-
cího Oddělení klinické bioche-
mie a hematologie - odborného 
pracovníka VŠ (nelékaře).
■ Požadujeme: VŠ vzdělání pří-
rodovědného nebo technického 
směru v oblastech biochemie, 
biotechnologie, chemie, mole-
kulární biologie nebo analytická 
chemie; specializovanou způso-
bilost dle zákona č. 96/2004 Sb. 
v oboru 

Klinika JL je jedna ze zdravot-
nických zařízení v portfoliu 
Innova Healthcare. Poskytuje 
komplexní zdravotní péči, a to 
nejen pacientům z Prahy 13. 
Díky dlouhé tradici, moder-
nímu vybavení a příjemnému 
personálu ji navštěvují lidé 
z celé Prahy i Středočeského 
kraje. Od svého vzniku v roce 
1995 se klinika výrazně rozší-
řila a stala se jedním z nejlep-
ších zdravotnických zařízení 
svého druhu.

Krátce z historie
Historie Kliniky JL začíná už  
v roce 1995, kdy se na nové kli-
nice Lípa Centrum otevřela oční 

ambulance. Založil ji Doc. MUDr. 
Ján Lešták, CSc. Ve vlastní budo-
vě sídlí od roku 2001.

V roce 2007 přibyly další služby, 
které na oční oddělení navazova-
ly. Od té doby zde funguje i neu-
rologie, ORL, interna, kardiologie 
nebo endokrinologie. V roce 
2009 pak byla zřízena magnetic-
ké rezonance se špičkovým tech-
nologickým vybavením včetně 
přístroje Achieva TX Series. Po-
sledním významným milníkem 
byl červen 2021, kdy Kliniku JL 
koupila moderní...

Více informací naleznete ZDE

OČNÍ KLINIKA JL
MODERNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
S DLOUHOU TRADICÍ

klinická biochemie; zdravotní 
způsobilost a trestní bezúhon-
nost;  schopnost pracovat samo-
statně i  v týmu; flexibilitu a chuť 
učit se novému.
■ Nabízíme: jednosměnný pro-
voz; podporu celoživotního vzdě-
lávání a dalšího profesního rozvo-
je; zaměstnanecké benefity (např. 
příspěvek na penzijní připojištění, 
závodní stravování, jazykové kur-
zy zdarma, příspěvky z FKSP atd.); 
plat dle předpisů pro PO, nad-
standardní platové ohodnocení.
■ Nástup možný dle dohody.
■ V případě zájmu, prosíme, 
zasílejte životopis s přehledem 
praxe.
■ Kontakt: prof. Dr. Vencovský
vedoucí VVC, 
e-mail: vencovsky@revma.cz

DOMOV SV. KARLA  
BOROMEJSKÉHO
HLEDÁ VŠEOBECNOU 
SESTRU  
A FYZIOTERAPEUTA
Domov sv. Karla Boromejské-

ho v Praze Řepích NALÉHAVĚ 

hledá nové spolupracovníky, 

muže i ženy, na pozice: všeo-

becná zdravotní sestra do ne-

přetržitého provozu a fyziote-

rapeut. 

■ Pro zaslání životopisu pro-

sím použijte mail 

konsolata@domovrepy.cz. 

■ Informace o našem 

Domově najdete na 

www.domovrepy.cz.

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/moderni-zdravotnicke-zarizeni-s-dlouhou-tradici


STŘEDOČESKÝ KRAJ

OBLASTNÍ NEMOCNICE 
KOLÍN, A.S.
HLEDÁ VŠEOBECNOU 
SESTRU
Všeobecná sestra pro specializo-
vané pracoviště Centra vaskulár-
ních intervencí.
■ Nabízíme: náborový pří-
spěvek 60 000 Kč; práci na plný 
i částečný úvazek; nové, mo-
derní pracovní prostředí; záze-
mí perspektivní, prosperující 
nemocnice; odměny z výsledku 
hospodaření; seriózní jedná-
ní; příjemný kolektiv; podpo-
ru vzdělávání a seberealizace; 
propracovaný zaměstnanecký 
program benefitů formou cafe-
terie; firemní školku; ubytovací 
zařízení.
■ Kontakt: Mgr. Daniel Veselý
oddělení lidských zdrojů
321 756 616, 
daniel.vesely@nemocnicekolin.cz

LÁZNĚ PODĚBRADY, A.S.
PŘIJME VRCHNÍ  
A VŠEOBECNOU SESTRU
Lázně Poděbrady, a.s. přijme: 
vrchní zdravotní sestru a všeo-
becnou zdravotní sestru.

■ Požadujeme: minim. SŠ 
vzdělání s oboru; praxi na pozici 
zdravotní sestry min. 5 let, popř. 
praxe ve vedoucí funkci ve zdra-
votnictví.
■ Nabízíme: práci ve stabil-
ní firmě; odpovídající mzdové 
ohodnocení; firemní benefity, 
dovolená nad rámec ZP, firemní 
stravování, výměnná rekreace, 
příspěvek na dětské tábory.
■ Kontakt: Ing. Glanzová Hana, 
tel. 325 606 524, email: 
hana.glanzova@lazne-podebrady.cz

PARDUBICKÝ KRAJ

RTG A SONOGRAFIE  
ŽAMBERK
PŘIJMEME  
RADIOLOGICKÉHO  
ASISTENTA/TKU
Přijmeme radiologického asis-
tenta/tku na celý nebo částečný 
úvazek. Malé pracoviště, dobré 
ohodnocení, bez služeb. Dodat-
ková dovolená, možnost bydlení 
v místě. Nástup dle dohody.
■ Kontakt: 
MUDr. Lenka Urbanová, 
564 01 Žamberk, 
e-mail: rtg@orlicko.cz, 
mobil: 731 418 771

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
Jsme tu pro Vás již 9 let

LISTOPAD 2020

Hledáme zubní lékaře do několika nových a moderně vybavených ordinací na Krnovsku
■ Nabízíme: práci na plný i zkrácený úvazek; novou a moderně vybavenou ordinaci; vynikající platové podmínky; možnost ubytování; 
firemní školku; řadu benefitů z FKSP; 25 dnů dovolené; podporu pro další vzdělávání a školení; možnost převzetí ordinace
■ Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v oboru zubní lékařství; zájem o obor; 
nadstandardní přístup ke klientům a empatii; zdravotní způsobilost;trestní bezúhonnost
■ Předpokládaný nástup: podzim 2020
■ V případě zájmu kontaktujte náměstka ředitele pro lékařskou péči SZZ Krnov, MUDr. Bronislava Sedláčka: tel. 554 690 280, 
sedlacek.bronislav@szzkrnov.cz, vedoucí OŘLZ Lenku Bravencovou: tel. 554 690 737, bravencova.lenka@szzkrnov.cz 

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV ■ HLEDÁME ZUBNÍ LÉKAŘE

NEMOCNICE

KRNOVSKÁ

Ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce 
primáře/ky Gynekologicko-porodnického oddělení. 
■ Bližší informace na www.nempe.cz v odkaze volná místa. Kontakt 565355121.
■ Nabízíme: velmi dobré platové ohodnocení; možnost získání náborového příspěvku až 300.000,- Kč 
(dle pravidel zřizovatele); možnost získání městského bytu; prostor pro pracovní realizaci a osobní rozvoj; 
práci v nemocnici akreditované dle SAK ČR; závodní stravování a další zaměstnanecké benefity.

NEMOCNICE PELHŘIMOV ■  VŘ - PŘIMÁŘ/KA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODD.

V současné době rozšiřujeme tým lékařů v Karlových Varech. Do soukromé ambulance Avenier a.s. 
hledáme lékaře, který se stane odborným poradcem pro naše klienty v oblasti očkování a cestovní medicíny. 
■ Pracovat u nás můžete na částečný úvazek pouze na denní směny od pondělí do pátku. 
■ 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.

■ Požadujeme: VŠ vzdělání - lékařská fakulta - všeobecné lékařství, 
praxe v oboru min. 3 roky, schopnost vedení menšího kolektivu,
státní občanství ČR (nezbytné), zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost.
■ Nabízíme: stabilní, příjemné a dobře vybavené pracovní prostředí, jistota pravidelného příjmu, výhody plynoucí ze služebního poměru, 
6 týdnů dovolené, příspěvky na rekreaci, stravování a další benefity.
■ Strukturovaný životopis zasílejte na mail: personalni@px.mvcr.cz 

AVENIER ■ PŘIJME LÉKAŘE – OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNA

MINISTERSTVO VNITRA ČR ■  HLEDÁ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO 
DOSPĚLÉ - PRACOVIŠTĚ PRAHA

Pro naše laboratoře hledáme zdravotní laboranty (SŠ, VOŠ, Bc.), se zájmem o mikrobiologii , příp. PCR metodu. 
■ Co Vám chceme nabídnout: zázemí stabilní a dlouhodobě fungující společnosti; 6 týdnů dovolené, stravenky, zvýhodněné mobilní tarify i pro 
rodinu; po zkušební době možnost výběru z dalších benefitů z Cafaterie (příspěvek na důchodové pojištění, na dovolenou, kulturu nebo možnost 
nákupu knih nebo zdravotních potřeb, ActivePass, Multisport); náborový příspěvek 40 000 (20 tisíc po 4 měsících, 20 tisíc po jednom roce); pracovní 
doba pondělí - pátek, bez nočních služeb 
■ Více na https://aeskulab.jobs.cz/
■ Kontaktní údaje: Mgr. Jiří Pavel tel. 734 641 233 pavel.jiri@aeskulab.cz

AESKULAB K. S. ■  ZDRAVOTNÍ LABORANT/KA  
MIKROBIOLOGIE OSTRAVA A PRAHA

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

Projekt ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ přijme do svého týmu 
kolegy, kteří budou telefonicky a e-mailem komunikovat s klienty 
ohledně uveřejnění jejich inzerátů a článků.

Jedná se o zajímavou, časově flexibilní činnost "home office" na DPP 
či IČ. Poskytneme Vám mobilní telefon a zaučíme pracovat v našem 
jednoduchém administrativním systému. 
Odměna se skládá z fixní částky 100 Kč/hod 
a 10 % se zajištěného inzerátu.

Co potřebujete? 
Připojení na internet, elán do práce a výborné komunikační schopnosti.

Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle 774 044 233 
nebo info@zamestnanivezdravotnictvi.cz .

DIOME, S.R.O.
ZAJÍMAVÁ PRÁCE Z DOMOVA 

INZERTNÍ PORADCE 
ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ

DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ 
NEMOCNICE OPAŘANY
PŘIJME NUTRIČNÍHO 
TERAPEUTA/KU
Dětská psychiatrická nemocnice 
Opařany přijme ihned do pra-
covního poměru NUTRIČNÍHO 
TERAPEUTA/KU.
Vzdělání dle platné legislativy.  

Nadstandardní platové ohod-

no-cení. Náborový příspěvek 

150.000,- Kč. Předpoklad pro 

profesní rozvoj a podpora při 

vzdělávání. Nadstandardní za-

městnanecké benefity.

■ Bližší informace: 
Ing. Nagyová, 

tel. 724 379 233, email: 

tatjana.nagyova@dpnoparany.cz

Domov sv. Karla Boromej-
ského vznikl na podzim roku 
1996 jako sesterské zařízení 
Nemocnice Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského Pod 
Petřínem a slouží nemocným 
seniorům jako zázemí lůžek 
následné péče, sociálních od-
lehčovacích služeb a denního 
stacionáře.

Přijímáme pacienty jak z nemoc-
nic, tak z domácí péče na dolé-
čení po akutním stavu, na sta-
bilizaci a zlepšení soběstačnosti  
a podle možnosti k návratu 
domů nebo do trvalého zařízení. 
Odlehčovací lůžka umožňují...

Více informací naleznete ZDE

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

JIHOČESKÝ KRAJ

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-organizace

