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KVĚTEN 2020

Privátní gynekologická klinika v Praze zajišťující komplexní péči o ženy  s individuálním přístupem a využitím nejnovějších 
metod v kombinaci klasické a holistické medicíny 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 ultra-
zvukové diagnostiky; zdravotní způsobilost 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 využívajících osobních internacionálních poznatků a zkušeností z mnoha světových 
pracovišť z USA, South Korea, Singapore, UK, Holandsko, Dubai; možnosti dalšího vzdělávání včetně účasti na špičkových 
zahraničních vzdělávacích akcích; regulární pracovní doba, neprovozujeme noční směny; dle vzájemné spokojenosti výhle-
dová možnost 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

Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lázeňské skupiny Spa & Wellness Nature Resorts, 
přijmou do svých Dětských léčeben PEDIATRA nebo Pneumologa, Alergologa
Hlavní indikací jsou onemocnění dýchacích cest a plic.
■ Hledáme: lékaře s atestací v oborech: pediatrie nebo alergologie, pneumologie, RFM
■ Nabízíme: pracovní dobu PO-PÁ 7,5 hod denně, práci i na kratší úvazek, Vánoční svátky–VOLNO, služební byt v Luha-
čovicích, výborné platové podmínky, 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: Vedoucí lékařka Dětských léčeben MUDr. Jana Rydlová, tel.: 577 682 414, 
e-mail: rydlova@lazneluhacovice.cz , www.lazneluhacovice.cz

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■  PŘIJMOU DO SVÝCH DĚTSKÝCH LÉČEBEN PEDIATRA  
NEBO PNEUMOLOGA, ALERGOLOGA

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; parko-
vání 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



PRAHA

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA  
PROSEK A.S., PRAHA 9  
PŘIJMEME LÉKAŘE
Přijmeme do prac. poměru na 
kratší úv. lékaře pro LŮŽKOVÉ 
ODD. NÁSLEDNÉ PÉČE. 
■ Spec. způsob. v oboru: 
INTERNA, PRAKTIK PRO DO-
SPĚLÉ, CHIRURGIE, ORTOPE-
DIE, REHABILITACE, NEURO-
LOGIE, GERIATRIE. V případě 
interní odbornosti možnost 
kombinace s prací v interní 
ambulanci. 
Dále přijmeme na kratší úv. 
lékaře do ambulance v oboru: 
REHABILITACE.
■ Nástup: Ihned nebo dle 
dohody. Vhodné i pro dů-
chodce (věk není rozhodující). 
Prac. úvazek vždy po dohodě. 
■ Nabízíme: Možnost přidě-
lení služebního bytu, případ-
ně zajištění ubytování. 

Přátelský kolektiv. Podpora 
vzdělávání. 
■ Benefity-např.: Příspěvek na 
stravování, dovolenou, penzijní 
přip., kulturu, masáže, 3 dny sick 
days, 5 týdnů dovolené. 
■ Nabídky (prof. životopis) 
zašlete na e-mail: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz.  
■ Kontakt: Prchalová Olga, 
personální odd., 
tel. 266 010 106. 

ÚSTAV PRO PÉČI  
O MATKU A DÍTĚ
PŘIJME LÉKAŘE:  
ANESTEZIOLOG,  
INTERNISTA,  
NEONATOLOG  
A RADIOLOG
Ústav pro péči o matku 

a dítě v Praze přijme lékaře  

na tyto pozice:
anesteziolog, internista, neo- 
natolog a radiolog. 
■ Nabízíme zázemí stabilní 
spol. s tradicí, zajímavé be-
nefity. 
Možnost práce na zkrácený 
úvazek.
■ Kontakt: 
personalni@upmd.eu, 
tel: 296 511 240/800.

LÉKAŘI

Oddělení Chirurgie a oddělení Interna 
 › Lékař s atestací(L3)     › Lékař v přípravě na atestaci (L2)
      › Všeobecná a Praktická sestra
U nás najdete:
  • vynikající odměňování – odměny za výkon a každoroční revize mezd a odměňování
  • profesionály a krásné prostředí pro celoroční sporty v srdci Krkonoš
  • 5 týdnů dovolené, závodní stravování, karta Multisport
  • VIP lékárenská karta Dr. Max
  • další rozvoj a vzdělávání, odměna za doporučení nového zaměstnance
  • ubytování dle individuálního ujednání

Kontakt: Mgr. Milada Sruji     tel.: 724 014 676      e-mail: milada.sruji@pentahospitals.cz

Přidejte se k týmu našich profesionálů s osobním  
nadšením pro pacienty a obory v Nemocnici Vrchlabí!

O naše kolegy a kolegyně 

se skutečně staráme, velmi 

přátelské, stabilní, bezpečné 

pracovní prostředí a dostatek 

veškerých ochranných pomůcek 

je samozřejmostí….

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.

SAMOSTATNÁ ORDINACE GYNEKOLOGA S.R.O.
POKUD NEJDE O ŽIVOT, NEJDE V PODSTATĚ O NIC

Společnosti Samostatná 
ordinace gynekologa s.r.o. 
a Pro Gyn s.r.o. vznikly s cí- 
lem poskytovat pacient-

kám všech věkových kate-
gorií nepřetržitou léčebně 
preventivní gynekologic-
kou a porodnickou péči.

PROFESIONÁLNÍ ZÁSADY
Smysluplně oboustranně 
komunikovat, efektivně vy-
užívat znalostí a zkušeností  
a v krátké době dosahovat 
optimálních výsledků.
Samostatná ordinace gy-
nekologa s.r.o. je smluvním 
partnerem všech českých 
zdravotních pojišťoven. Pro 
Gyn s.r.o. není smluvním 
partnerem zdravotních po-
jišťoven – zajišťuje rozšířený 
servis, osobní... 

Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/pokud-nejde-o-zivot-nejde-v-podstate-o-nic


NZZ PRAHA
PŘIJMEME LÉKAŘE 
A NELÉKAŘE
Přijmeme do NZZ v Praze 
2,6,10 ortopedy, neurology 
a zdravotní sestru na jakýkoli 
úvazek. Výborné platové pod-
mínky, příjemný kolektiv, pra-
covní dobu přizpůsobíme.
■ Kontakt: tel: 777 247 336, 
email: alivre@centrum.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE NA 
ODDĚLENÍ
CHIRURGIE, NEUROLOGIE, PA-
TOLOGIE, LŮŽKOVÁ REHABI-
LITACE, ORL, ARO, RDG. 
■ Nabízíme moderní pra-
coviště a špičkové přístroje, 
rodinnou atmosféru, podpo-
ru vzdělávání a rozvoje, BEZ 
KVALIFIKAČNÍCH DOHOD NA 
SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, 
výhodné mzdové podmínky, 
volno po službách, 25 dní do-
volené + 2 sick days, penzijní 
připojištění, jazyky, stravování, 
jesle a další benefity. 
■ Kontakt: 
pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554.

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE DO 
SPECIALIZOVANÝCH 
AMBULANCÍ
ENDOKRINOLOGIE, DIABE-
TOLOGIE, OČNÍ, UROLOGIE, 

REHABILITACE. Možno i kratší 

úvazek či dohoda. Min. kmen 

podmínkou. Moderní a špič-

kově vybavené ambulance!

■ Nabízíme nadstandardní 

mzdu, příspěvek na penzijní 

připojištění, stravování, jesle, 

25 dní dovolené + 2 sick days, 

podporu vzdělávání a osobní-

ho rozvoje, další benefity. 

■ Více na www.hospital-bn.cz.

■ Kontakt: 

pam@hospital-bn.cz, 

tel.: 317 756 554

NEJEN odborné ➜
➜ bestsellery ➜ e-knihy 

10 %
SLEVA
s kódem: 

ZvZ

KNI
HY

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.

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

ONK, A.S., NEMOCNICE KUTNÁ HORA
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

Nemocnice Kutná Hora se 
nachází v okrajové části 
historického města Kutná 
Hora a nabízí tak krátkou 
dojezdovou vzdálenost  
z Prahy a okolí. Provoz 
akutního lůžkového inter-
ního oddělení a chirurgic-
kého oddělení je podpořen 
nezbytným komplemen-
tem (anesteziologicko-re-
suscitační oddělení, od-

dělení radiodiagnostiky, 
oddělení klinické bioche-
mie a hematologie, reha-
bilitační oddělení). Sou- 
částí nemocnice je oddě-
lení LDN a paliativní péče.  
1. 11. 2019 bylo otevřeno 
pětilůžkové pracoviště lů-
žek Následné intenzivní 
péče, které vzniklo trans-
formací části lůžek mul-
tioborové JIP. Nemocnice 

disponuje třemi vysoce 
vybavenými operačními 
sály a centrální sterilizací, 
urgentním příjmem, CT, ul-
trazvukovou vyšetřovnou 
a vlastní lékárnou. Přímo 
v areálu nemocnice se na-
chází záchranná a poho-
tovostní služba, heliport 
a řada specializovaných 
ambulancí jak nemocniční, 
tak privátní sféry. Pro pa-
cientky hospitalizované v 
nemocnici je v areálu am-
bulance pro gynekologic-
ká konsilia.

V kutnohorské nemocnici 
byla začátkem tohoto roku 
dokončena rekonstrukce 
vnitřních prostorů hlavního 
pavilonu... 

Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-3


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................................
PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA 
LNÁŘE
PŘIJME LÉKAŘE 
V OBORU PSYCHIATRIE
Psychiatrická léčebna Lnáře, 
akreditované pracoviště, hle-
dá lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru psychia- 
trie. 
■ Nabízíme nově zrekon-
struovaný byt 2+1 přímo 
v areálu léčebny, výborné 
pracovní podmínky, nad-
standardní platové ohod-
nocení, 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

OLOMOUCKÝ KRAJ

OPTOMEDIC DD S.R.O.
PŘIJMEME LÉKAŘE 
OFTALMOLOGA –  
AŽ 120.000 KČ/MĚSÍC
Přijmeme lékaře oftalmologa 
(s atestací nebo se základním 
kmenem) do akreditované 
oční ambulance v Šumperku. 
■ Nabízíme úvazek 1,0 nebo 
0,8, spolupráci zkušených se-
ster a optometristy, moderní 
přístrojové vybavení a zaměst-
nanecké 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,  
příspěvková organizace,

Pracoviště Dětská léčebna 
Křetín (www.detskelecebny.
cz) přijme do pracovního 
poměru PEDIATRA NA PO-
ZICI VEDOUCÍHO LÉKAŘE 
LÉČEBNY
■ Požadujeme: 
LÉKAŘ S ATESTACÍ 
■ Nabízíme: hlavní pra-
covní poměr, možný i zkrá-
cený úvazek; pracovní doba 
pouze Po – Pá (bez poho-
tovostních služeb); aktivní 
podpora dalšího vzdělávání; 
krásné prostředí (zámecký 
park); benefity – příspě-
vek na stravování, úhrada 
členského příspěvku ČLK, 
příspěvek na penzijní při-
pojištění, příspěvky z FKSP 
- sport, relaxace, vitamíny, 
SICK DAY; VÝHODA – volno 
o vánočních svátcích. 
Výborné platové podmínky, 
náborový příspěvek.
■ Nástup: dle dohody
■ Bližší informace podá 
ředitelka zařízení, 
MUDr. Kateřina Bednaříková, 
bednarikova@detskelecebny.cz, 
516 470 001

SLOVENSKO

FAKULTNÁ NEMOCNICA 
S POLIKLINIKOU  
J.A.REIMANA PREŠOV

PRIJMEME LEKÁROV
Fakultná nemocnica s poli-
klinikou J. A. Reimana Prešov 
prijme do pracovného po-
meru lekárov so špecializáciu 
v odbore vnútorné lekárstvo, 
kardiológia, angiológia, endo-
krinológia, pediatria, pedia- 
trická neurológia, pediatrická 
intenzívna medicína, detská 
psychiatria, rádiológia, gyne-
kológia a pôrodníctvo, orto-
pédia, oftalmológia, hemato-
lógia, maxilofaciálna chirurgia 
a neonatológia.
■ Bližšie informácie budú 
poskytnuté na adrese 
ponuka.prace@fnsppresov.sk. 

NELÉKAŘI
PRAHA

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA  
PROSEK A.S. ,  
PRAHA 9  
PŘIJME VŠEOBECNOU 
SESTRU – EEG
Přijmeme do prac. poměru 
na kratší úvazek všeob. ses- 
tru do EEG laboratoře - nutný 
spec. kurz a praxe. Samostat-
ná práce s dospělými i dětmi, 
příjemné prac. prostředí vy-
bavené moderním přístrojem. 
■ Nástup 1. 5. 2020 či dle do-
hody. Pracovní úv. a rozvržení 
prac. doby dohodou. 
■ Nabízíme: Jednosměn-
ný provoz. Příjemný kolektiv. 
MOŽNOST UBYTOVÁNÍ. 
■ Benefity-např.: příspěvek 
na stravování, penzijní přip., 
dovolenou, kulturu, masáže 
5. týdnů dov., 3 dny Sick days.  
■ V případě zájmu kontak-
tujte hlavní s. pí Mačákovou, 
tel. 604 217 304, 
266 010 179 (206), e-mail: 
macakova.m@poliklinikaprosek.cz

MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.
ORTOPEDIE JE DVANÁCTOU KLINIKOU UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ  
A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ V ÚSTECKÉ NEMOCNICI

Krajskou zdravotní, a. s. 
– Masarykovu nemocnici  
v Ústí nad Labem, o. z.,  
a Univerzitu Jana Evan-
gelisty Purkyně (UJEP) 
spojuje od 1. dubna 2020 

již dvanáct klinik. Nově  
k současným jedenácti 
klinickým pracovištím při-
byla Ortopedická klinika 
Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Pur-

kyně v Ústí nad Labem  
a Krajské zdravotní, a. s. 
– Masarykovy nemocnice  
v Ústí nad Labem, o. z. Jejím 
přednostou se stal MUDr. 
Tomáš Novotný, Ph.D.

„Krajská zdravotní a ústecká 
univerzita dlouhodobě usilují 
i o to, aby se ústecká Masary-
kova... 

Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/ortopedie-je-dvanactou-klinikou-univerzity-j-e-purkyne-a-krajske-zdravotni-v-ustecke-nemocnici


ÚSTAV PRO PÉČI  
O MATKU A DÍTĚ
PŘIJME NELÉKAŘE 
VÍCE SPECIALIZACÍ
Ústav pro péči o matku a dítě 
v Praze přijme všeobecné ses- 
try na odd. interní ambul. a GY-
NJIP, dětské sestry na neonato-
logii a por. asistentky na odd. 
prenatální ambul. a šestinedělí. 
■ Nabízíme zázemí stabilní 
spol. s tradicí, zajímavé bene-
fity. 
■ Kontakt: 
personalni@upmd.eu, 
tel: 296 511 240/800. 
  ČESKÁ  
LABORATORNÍ S.R.O.
HLEDÁME ZDRAVOTNÍ 
LABORANTY
Česká laboratorní s.r.o. hle-
dá zdravotní laboranty na 
oddělení mikrobiologie, 
biochemie a imunologie.
■ Nabízíme: 6 týdnů dovo-
lené, stravenky, MultiSport
■ Požadujeme: vzdělání 
v oboru zdravotní laborant 
nebo laboratorní asistent
■ Místo pracoviště: Pod 
Krejcárkem 975/2, Praha 3
■ V případě zájmu pište 
na klima@ceslab.cz nebo 
volejte: 778 428 633

ČESKÁ  
LABORATORNÍ S.R.O.
HLEDÁME ODBĚROVÉ 
SESTRY
Česká laboratorní s.r.o. hle-
dá Odběrové sestry do od-
běrové místnosti v Nemoc-
nici sv. Alžběty (Na Slupi 6, 
Praha 2).
■ Nabízíme: 6 týdnů dovo-
lené, stravenky, MultiSport
■ Požadujeme: vzdělání 
praktická/všeobecná sestra, 
zdravotnický asistent
■ V případě zájmu pište 
na klima@ceslab.cz nebo 
volejte: 778 428 633

STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME  
RADIOLOGICKÉHO  
ASISTENTA
■ Nabízíme výhodnou mzdu 
+ NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK, mo-
derní pracoviště a špičkové 
přístroje, stabilní kolektiv, pro-
fesní a osobní rozvoj, příspě-
vek na bydlení pro mimo-be-
nešovské uchazeče, zajištění 
ubytování, penzijní připojiš-
tění, stravování, jesle, jazyky,  
25 dní dovolené + 5 dní do-
datkové dovolené + 2 sick 
days, další benefity. 
■ Více informací na 
www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: 317 756 554, 
pam@hospital-bn.cz
...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME  
FYZIOTERAPEUTY

STAVÍME NOVÉ KOMPLEXNÍ 
REHABILITAČNÍ CENTRUM! 
■ Nabízíme výhodnou mzdu 
+ NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK, mo-
derní pracoviště a špičkové 
přístroje, stabilní kolektiv, pro-
fesní a osobní rozvoj, příspě-
vek na bydlení pro mimo-be-
nešovské uchazeče, zajištění 
ubytování, penzijní připojiš-
tění, stravování, jesle, jazyky, 
25 dní dovolené + 2 sick days, 
další benefity.
■ Více informací na 
www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: 317 756 554, 
pam@hospital-bn.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

MASARYKOVA  
NEMOCNICE V ÚSTÍ  
NAD LABEM, O.Z.
PŘIJME VŠEOBECNÉ  
– PERIOPERAČNÍ 
SESTRY
■ Požadujeme: vysokoškol-
ské/středoškolské vzdělání; 
odborná způsobilost k vý-
konu povolání všeobecné 

sestry; trestní bezúhonnost 
a zdravotní způsobilost; spo-
lehlivost, flexibilnost; schop-
nost samostatné a týmové 
práce; znalost práce na PC 
(Word, Excel); ochota k další-
mu vzdělávání
■ Nabízíme: pracovní po-
měr s odpovídajícím finan- 
čním ohodnocením; možnost 
okamžitého nástupu; zázemí 
úspěšné a stabilní společ-
nosti; moderní a příjemné 
pracovní prostředí; možnost 
dalšího vzdělávání financo-
vaného zaměstnavatelem; 
podpora dalšího profesního 
rozvoje; 5 týdnů dovolené; zá-
vodní stravování.
■ Kontakt:  Krajská zdravot-
ní, a.s. – Masarykova nemoc-
nice v Ústí nad Labem, o.z., 
Sociální péče 3316/12A, 401 
13 Ústí nad Labem 
Centrální operační sály – vrch-
ní sestra, Bc. Petra Abrahamo-
vá, Tel.: 477 112 289, Email: 
petra.abrahamova@kzcr.eu

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

Nemocnice Na Františku je 
příspěvkovou organizací 
městské části Praha 1. Je 
předním českým pracovi-
štěm pro léčbu karcinomu 
prsu s největším počtem 
provedených operací prsu 
v Praze. Nachází se zde 

Sdružené onkologické cen-

trum (SOC) ke Komplexní-

mu onkologickému centru 

(KOC) pražské Všeobecné 

fakultní nemocnice a Scree-

ningové centrum kolorek-

tálního karcinomu s onko-

chirurgickou poradnou.

Nemocnice poskytuje ne-
přetržitou zdravotní péči 
pacientům s problémy chi-
rurgického, ortopedické-
ho či interního charakteru 
a dlouhodobě nemocným. 
Provozuje také řadu odbor-
ných ambulancí a poraden. 
Její ortopedické oddělení s 
navazujícími rehabilitačními 
službami je pro svou kvalitu 
vyhledávané i vrcholovými 
sportovci. Chirurgické oddě-
lení bylo v roce 2016 ohod-
noceno časopisem Týden 
jako nejlepší v Česku. Cílem 
všech zaměstnanců nemoc-
nice je poskytovat nejkvalit-
nější zdravotní péči... 

Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-2

