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SWISS MED CLINIC ■ PŘIJME LÉKAŘE ANESTEZIOLOGA
SWISS MED CLINIC s.r.o. přijme lékaře anesteziologa na oddělení Následné intenzivní péče.
■ Požadujeme odbornou způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb. v oboru anesteziologie a resuscitace.
■ Nabízíme nadstandardní finanční ohodnocení. Možnost DPP, částečného i plného úvazku.
■ Kontaktní osoba: MUDr. Dan Romportl, Tel.: +420 725 583 482, e-mail: dan.romportl@klinikasmc.cz

BARNA MEDICAL S. R. O. ■ P ŘIJME ZDRAVOTNÍ SESTRU
Klinika rehabilitace, ortopedie a sportovní medicíny Barna Medical přijme zdravotní sestru.
■ NÁPLŇ PRÁCE: Samostatná ambulantní péče o pacienty; Asistence lékaři; Administrativní agenda
■ POŽADUJEME: Min. ukončené SŠ vzdělání v oboru všeobecná sestra, osvědčení pro výkon povolání
bez odborného dohledu; Iniciativu a profesionální přístup; Zájem o obor; Dobré komunikační
a organizační dovednosti, vstřícné vystupování
■ NABÍZÍME: Práci na plný úvazek; Zajímavé platové ohodnocení; Příjemné a moderní pracovní prostředí;
Ambulantní provoz (tj. bez nočních směn); 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

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■ PŘIJMOU PNEUMOLOGA A ZDRAVOTNÍ SESTRY
Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lázeňské skupiny Spa & Wellness Nature Resorts, přijmou do svých zdravotnických provozů:
- LÉKAŘE/KU V OBORU PNEUMOLOGIE
■ Požadujeme: lékaře s atestací v oboru pneumologie, možnost práce i na částečný úvazek
■ Nabízíme: služební byt, při plném úvazku pracovní dobu 37,5 h/týden, 25 dnů dovolené,
aktivní podporu dalšího vzdělávání, zaměstnanecké stravování, příspěvek na penzijní
připojištění, zvýhodněné výměnné rekreace, odměny při pracovních a životních výročích.
■ Nástup: ihned
- VŠEOBECNÉ SESTRY DO DĚTSKÝCH LÉČEBEN - práce v nepřetržitém provozu
■ 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.
■ Nabízíme: náborový příspěvek ve výši až 20 tis. Kč; v průměru kratší pracovní dobu 37,5 h/týden, 25 dnů dovolené, zaměstnanecké ubytování, aktivní podporu dalšího vzdělávání, zaměstnanecké stravování, příspěvek na penzijní připojištění,
zvýhodněné výměnné rekreace, odměny při pracovních a životních výročích.
■ Nástup: květen
■ Více informací poskytne Mgr. Juřeníková, tel.: 734 795 357, e-mail: kariera@lazneluhacovice.cz , www.lazneluhacovice.cz

AVENIER ■ PŘIJMEME LÉKAŘE DO HRADCE KRÁLOVÉ A PARDUBIC
V současné době rozšiřujeme tým lékařů v Hradci Králové a Pardubicích.
Do soukromých ambulancí Avenier a.s. hledáme lékaře, kteří se stanou odbornými poradci pro naše
klienty v oblasti očkování a cestovní medicíny.
■ Pracovat u nás můžete na plný nebo 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.

LÉKAŘI
ČESKÁ REPUBLIKA

ZP MV ČR

REVIZNÍ LÉKAŘ PRO
LOKALITU ČECHY

PŘIJME REVIZNÍHO LÉKAŘE pro
lokalitu: Čechy.
■ Pracovní náplň: provádění
kontrolní a revizní činnosti, fyzické
kontroly poskytovatelů zdravotních služeb v rozsahu platných
právních předpisů vč. vyhotovení
kontrolní zprávy, posuzování

a schvalování žádanek o schválení
(povolení) zdravotnických prostředků a léčiv a další…
■ Požadujeme:
absolvování
lékařské fakulty, specializovaná
způsobilost MZ ČR podmínkou,
odbornou lékařskou praxi min.
5 let, obecnou znalost legislativního rámce poskytování zdravotních služeb.
■ Nabízíme: stabilní zaměstnání
v největší zaměstnanecké zdravotní pojišťovně v ČR, pracovní
poměr na plný nebo zkrácený
pracovní úvazek, pružnou pracovní dobu, volné víkendy, bez

nočních směn, zajímavé finanční
ohodnocení, možnost vzdělávání prostřednictvím IPVZ, 5 týdnů
dovolené, 5 sick days a další benefity, termín nástupu – dohodou.
■ Více informací a nabídka volných míst na: www.zpmvcr.cz
■ Kontakt: e-mail:
hana.hlinovska@zpmvcr.cz
tel.: +420 727 863 876

PRAHA

RR –
PRAKTIK S.R.O.
PŘIJMEME
PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE DO
ORDINACE
VE SLANÉM

Praktický lékař ve Slaném v zavedené ordinaci se zkušenou
a stálou sestrou.
Hlavní pracovní poměr i zkrácený úvazek – klidně mateřská dovolená apod. Na pracovní době
najdeme shodu.
Ordinace je vybavená základními testry CRP, EKG, INR, kvalitní
glukometr. 5 týdnů dovolené +
rekreace v podnikovém zařízení.
■ Nástup ihned nebo dle
dohody.
■ Kontakt: email:
jrank@rrpraktik.cz,
tel. 606 613 717

PRAGUE FERTILITY
CENTRE S.R.O.
LEKAŘ/LÉKAŘKA
S ATESTACI
V OBORU
GYNEKOLOGIE

Špičková IVF klinika v Praze, v těsné blízkostí metra hledá do svého

týmu atestovaného gynekologa.
Zkušenost v oboru IVF výhodou,
není však podmínkou.
■ Kontakt: +420 737 526 141
smejkalova@pragueivf.cz
■ Nabízíme: příležitost zdokonalit se v perspektivním oboru,
příjemné prostředí nově rozšířené kliniky, jednosměnný provoz,
nadstandardní finanční ohodnocení, nástupní bonus. Možnost
osobního automobilu, zajištění
ubytování, firemní jesle/školka.
Příspěvek na stravování, občerstvení na pracovišti a řada dalších
benefitů.

...............................
INSTITUT
KLINICKÉ
A EXPERIMENTÁLNÍ
MEDICÍNY
LÉKAŘ –
ANESTEZIOLOG
NA KLINIKU
ANESTEZIOLOGIE
A RESUSCITACE
KARDIOCENTRA
IKEM

Klinika anesteziologie a resuscitace IKEM přijme lékaře / lékařku
s atestací v oboru Anesteziologie
a intenzivní medicína.
■ Náplň vaší práce bude kardioanestezie a intenzivní péče
o pacienty po kardiochirurgických
výkonech včetně transplantace
srdce a mechaniockých podporách oběhu. Vítaný je zájem
o echokardiografii
■ Nástup 1. 6. 2021 nebo
dle dohody
■ Kontakt: kariera@ikem.cz,
mobil: 739 387 246

STŘEDOČESKÝ KRAJ

ONK, A.S., NEMOCNICE
KUTNÁ HORA
PŘIJMEME
LÉKAŘE VÍCE
SPECIALIZACÍ

ONK, a.s., Nemocnice Kutná
Hora 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, pro
práci lékaře interního oddělení
praxe, kmen či SZ vítána.
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná,
tel. 327 503 497,
724 175 878,
email: jitka.novotna@nemkh.cz
www.nemkh.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

ORDINACE PLDD
HLEDÁM
ZÁSTUP PLDD

Hledám zástup po dobu MD do
ordinace PLDD v Roudnici nad Labem (dobrá dostupnost z Prahy).
■ Více informací na tel.
775 222 339 či
martina.rivolova@gmail.com

VYSOČINA

ZP MV ČR

REVIZNÍ LÉKAŘ PRO
LOKALITU JIHLAVA

PŘIJME REVIZNÍHO LÉKAŘE pro lokalitu: Jihlava
■ Pracovní náplň: kontrolní a revizní činnost, realizace fyzických
revizí, posuzování vykázaných
zdravotních služeb, posuzování
oprávněnosti výkonů a další…
■ Požadujeme: absolvování lékařské fakulty, nejlépe s praxí ve
zdravotnictví min. 5 let a obecnou znalost legislativního rámce
poskytování zdravotních služeb,
velmi dobré komunikativní schopnosti, zodpovědný přístup.

■ Nabízíme: stabilní zaměstnání
v největší zaměstnanecké zdravotní pojišťovně v ČR, pracovní
poměr na plný nebo zkrácený
pracovní úvazek, pružnou pracovní dobu, volné víkendy, bez
nočních směn, zajímavé finanční
ohodnocení, možnost vzdělávání
prostřednictvím IPVZ, 5 týdnů dovolené, 5 sick days a další benefity,
termín nástupu – dohodou.
■ Více informací a nabídka volných míst na: www.zpmvcr.cz
■ Kontakt: e-mail:
hana.hlinovska@zpmvcr.cz
tel.: +420 727 863 876

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÉ
DĚTSKÉ LÉČEBNY, P.O.
PŘIJMOU
VEDOUCÍHO
LÉKAŘE LÉČEBNY
– PEDIATRA

Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace, Pracoviště Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice

(www.detskelecebny.cz)
přijme do pracovního poměru
VEDOUCÍHO LÉKAŘE LÉČEBNY –
PEDIATRA.
■ Požadujeme:
LÉKAŘ S ATESTACÍ
■ Nabízíme: hlavní pracovní
poměr, možný i zkrácený úvazek
(0,6), možno kombinovat např.
s vlastní pediatrickou praxí; pracovní doba pouze Po – Pá (bez
pohotovostních služeb); aktivní
podpora dalšího vzdělávání; benefity – příspěvek na stravování, úhrada členského příspěvku
ČLK, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvky z FKSP – sport,
relaxace, vitamíny, SICK DAY;
VÝHODA – volno o vánočních
svátcích, sobotách, nedělích;
Výborné platové podmínky; Významný náborový příspěvek.
■ Nástup: 1. 7. 2021 nebo dle
dohody.
■ Kontakt: bližší informace
podá ředitelka zařízení,
MUDr. Kateřina Bednaříková,
bednarikova@detskelecebny.cz,
516 470 001, 603 433 754

NEMOCNICE PÍSEK VYNIKÁ V LÉČBĚ I V PŘÍSTUPU
přijme:

atestovaného lékaře
do infekční ambulance

Požadujeme:
• specializace v oboru infekční lékařství

lékaře

na radiodiagnostické oddělení
Požadujeme:
• odbornou způsobilost lékaře
• spec. způsobilost v oboru vítána

Písecká nemocnice patří k výjimečným zdravotnickým zařízením České republiky díky
péči, kterou poskytuje. V řadě případů předčí
svojí komplexností i nemocnice podstatně větší. Dlouhodobě se zaměřuje na zavádění moderních osvědčených výkonů.
Nemocnice disponuje kapacitou 423 lůžek. Pracuje zde 903 zaměstnanců. Ročně je v ní hospitalizováno 16 500 pacientů, lékaři zde provedou

10 tisíc operací a téměř 200 tisíc ambulantních
vyšetření.
Nemocnice Písek, a.s. se pravidelně umísťuje
na prvních místech prestižního klání o titul Nemocnice ČR. Písecká nemocnice tím dokazuje, že
obstojí i mezi velkými fakultními nemocnicemi...
Více informací naleznete na
www.zamestnanivezdravotnictvi.cz

Nabízíme:
• Zajímavé finanční ohodnocení
• Náborový příspěvek
• Příležitost seberealizace
• Bezúplatné vzdělávání bez smluvních závazků
• Možnost ubytování
• Zaměstnanecký program mobilního operátora
• Centrum sportu a relaxace v areálu
• Benefity nemocnice
• Dojezdová dostupnost – České Budějovice,
Praha, Plzeň, Příbram
Kontakt:
Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589
Personální oddělení, tel: 382 772 017
e-mail: personalni@nemopisek.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

VISUMED S.R.O.

HLEDÁME
OFTALMOLOGA
PRO NOVOU
ORDINACI

Pro nově vznikající oční ambulanci v Krnově, hledáme oftalmologa.
■ Nabízíme atraktivní finanční
ohodnocení a možnost získání
ordinace do osobního vlastnictví.
■ Kontakt: tel. 774 338 212

ZLÍNSKÝ KRAJ

PREDIKO, S.R.O.

HLEDÁ LÉKAŘE/
LÉKAŘKU
Gynekologická ambulance Centra Prediko ve Zlíně hledá lékaře/lékařku pro doplnění týmu.
■ Kvalifikační
předpoklady: specializovaná způsobilost
v oboru, ev. licence ČLK pro
výkon vedoucí funkce. Předpokládaný nástup v září 2021, příp.
dle dohody.
■ Nabízíme dobré finanční
podmínky, špičkově vybavené
pracoviště, práci v moderním
prostředí příjemného kolektivu
a další zaměstnanecké benefity.
■ Kontakt: loucka@prediko.cz,
tel.: 606 700 436

NELÉKAŘI
STŘEDOČESKÝ KRAJ

ONK, A.S., NEMOCNICE
KUTNÁ HORA
PŘIJMEME
VŠEOBECNOU
SESTRU

ONK, a.s., Nemocnice Kutná
Hora přijme všeobecnou sestru
pro intenzivní péči do směnného provozu.
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, bohaté zaměstnanecké benefity, podporujeme profesní růst a rozvoj, práci
v malé nemocnici v krásném
historickém městě, plný nebo
částečný úvazek
■ Požadujeme:
odbornou
způsobilost, PSS v oboru ARIP
nebo SZ pro intenzivní péči.
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná,
tel. 327 503 497, 724 175 878,
email: jitka.novotna@nemkh.cz
www.nemkh.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ,
A.S. - NEMOCNICE
ÚSTECKÉHO KRAJE
PŘIJME PRAKTICKÉ
A VŠEOBECNÉ
SESTRY

■ Požadujeme: vysokoškolské/
středoškolské vzdělání; odborná
způsobilost k výkonu povolání praktické a všeobecné sestry;

HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ
PRACOVNÍ NABÍDKY, ALE
I ZAJÍMAVÉ INFORMACE
Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?
Staňte se našimi fanoušky 
LISTOPAD 2020

Jsme tu pro Vás již 9 let

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV ■ HLEDÁME ZUBNÍ LÉKAŘE

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
KRNOVSKÁ
■ 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,
NEMOCNICE
sedlacek.bronislav@szzkrnov.cz, vedoucí OŘLZ Lenku Bravencovou: tel. 554 690 737, bravencova.lenka@szzkrnov.cz

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

AVENIER ■ PŘIJME LÉKAŘE – OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNA
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.

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

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

AGEL CHYSTÁ REKONSTRUKCE
VE VÍTKOVICÍCH A NOVÉM JIČÍNĚ

Zdarma si stáhněte aktuální
měsíční přehled na Váš e-mail
Hledáte nové zaměstnání?
Vybojujeme Vám
ty nejlepší podmínky

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

„Základním cílem naší společnosti je vytvářet na mapě České
republiky a Slovenska stabilní
body pro poskytování zdravotní
péče. Mnohem nákladnější než
samotný nákup zdravotnického
zařízení je přitom jeho rozvoj,
profilování a smysluplná specializace,“ říká Ing. Michal Pišoja,
nový předseda představenstva
AGEL a. s.
Od ledna 2021 jste jmenován předsedou představenstva společnosti
AGEL. Co to pro vás osobně znamená?
Není to krok do neznáma, této
změně předcházela dlouhodobá
trestní bezúhonnost a zdravotní
způsobilost; spolehlivost, flexibilnost; schopnost samostatné a týmové práce; znalost práce na PC
(Word, Excel); ochota k dalšímu
vzdělávání.
■ Nabízíme: pracovní poměr
s odpovídajícím finančním ohodnocením; možnost okamžitého
nástupu; zázemí úspěšné a stabilní společnosti; moderní a příjemné pracovní prostředí; možnost
dalšího vzdělávání financovaného
zaměstnavatelem; podpora dalšího profesního rozvoje; 5 týdnů
dovolené; závodní stravování
■ Kontakt: Krajská zdravotní, a.s.,
Sociální péče 3316/12A,
401 13 Ústí nad Labem
Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová

zkušenost na pozici místopředsedy
představenstva AGEL. Věděl jsem
tak, co se od vrcholového managementu očekává, jaké jsou cíle, jak
funguje skupina a její řízení i jak
je nastaven způsob práce a komunikace. Postoupit o stupeň výše je
pro mě velkým znamením důvěry
ze strany dozorčí rady a akcionáře,
čehož si opravdu velmi vážím. Pokud zaměstnanci důvěřují vedení
a zároveň si důvěřují navzájem,
znamená to pro mě i spokojeného
pacienta, a tím pádem poskytnutou kvalitní zdravotní péči. Zároveň
jsem svým souhlasem s přijetím tohoto postu jasně schválil, že mým
nejdůležitějším úkolem je činit
efektivní rozhodnutí o nejdůležitějších a nejzávažnějších strategických dlouhodobých a současných
záležitostech při zachování dalšího
rozvoje našich zdravotnických zařízení a zlepšování pracovních podmínek našich zdravotníků...
Více informací naleznete na
www.zamestnanivezdravotnictvi.cz
náměstkyně, Úsek řízení lidských
zdrojů, Tel. 477 117 960,
Email: vlasta.kasparova@kzcr.eu

PARDUBICKÝ KRAJ

MUDR. LENKA
URBANOVÁ, RTG
A SONOGRAFIE
ŽAMBERK

HLEDÁME RTG
ASISTENTA/TKU

Přijmeme RTG asistenta/tku na zástup za mateřskou dovolenou na
celý nebo částečný úvazek.
Malé pracoviště, bez služeb.
■ Nástup možný od 1.7.2021
■ E-mail: rtg@orlicko.cz,
■ Mobil: 731 418 771

KNI
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10 %

NEJEN odborné ➜
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