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

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

Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lázeňské skupiny Spa & Wellness Nature Resorts, přijmou 
do svých zdravotnických provozů, na hotely Palace****, Morava*** a na středisko Centrální lázně 
FYZIOTERAPEUTY – až 35 000 Kč.
■ Požadujeme: vzdělání VOŠ nebo VŠ v oboru fyzioterapie 
■ Nabízíme: pracovní dobu 37,5 h/týden, jen ranní směna, 25 dnů řádné dovolené; výborné platové podmínky, náborový příspěvek 5 000- 
-10 0000 Kč, aktivní podporu dalšího vzdělávání, zaměstnanecké benefity (zaměstnanecké stravování a ubytování, příspěvek na penzijní při-
pojištění, zvýhodněné výměnné rekreace, odměny při pracovních a životních výročích aj.) 
■ Info poskytne: personalistka Mgr. Kratochvílová, tel.: 739 244 489, e-mail: kariera@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■ PŘIJMOU FYZIOTERAPEUTY – AŽ 35 000 KČ

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ a.s. hledá do ambulancí v Praze, Nymburku, Plzni, České Třebové, Olomouci, 
Přerově a Ostravě LÉKAŘE/LÉKAŘKU s atestací: všeobecné praktické lékařství, chirurgie, ortopedie, urologie, 
oftalmologie, vnitřní lékařství, gynekologie, otorinolaryngologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační 
 a fyzikální medicína, alergologie, kardiologie, neurologie.
■ Nabízíme: pracovní dobu 35 hodin týdně na úvazek 1,0, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na vzdělávání, 
27 dnů řádné dovolené, ambulantní provoz bez služeb.
■ Bližší info poskytne: Jitka Jelínková, tel. 602 739 984, email: kariera@pol.agel.cz, www.poliklinika.agel.cz

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ A.S. – POLIKLINIKA AGEL ■ HLEDÁME LÉKAŘE S ATESTACÍ

Dětská odborná léčebna v Říčanech u Prahy poskytuje komplexní léčebně-rehabilitační a následnou 
lůžkovou péči malým pacientům. Pokud je Vaším pracovním snem měnit dětské životy k lepšímu, 
pojďte se připojit k našemu přátelskému týmu.
■ Kromě skvělého platu se můžete těšit na: partu cca 80 odvážlivců, kteří táhnou za jeden provaz, zajímavou práci, která je radostí i výzvou 
zároveň, 5 týdnů dovolené, 3 dny sick days, příspěvek na sport  a relaxaci, příspěvek na obědy od našich skvělých kuchařů, možnost umístění 
dítěte do školky v areálu léčebny i na krásné prostředí, kde na Vás dýchne historie.
■ Oslovili jsme Vás? Tak neváhejte, ozvěte se Olze Trnkové, tel. 602 627 741, email: personal@olivovna.cz a přijeďte k nám na dobrou kávu.

 OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S. ■ PŘIJME LÉKAŘE/KU PEDIATRA

Společnost A care a.s. hledá do své dermatologicko-venerologické ambulance v Praze lékaře/ku dermatologa, 
se zájmem i  o estetickou medicínu. Uvítáme komplexní přístup k A1:F36 
■ Nabízíme: dobré zázemí stabilní společnosti, externí spolupráci případně pracovní poměr, příjemné moderní prostředí, kvalitní vybavení, 
podpora vzdělávání, dále podle vzájemné dohody a požadavků. ■ Kontakt – Ilona Baxantová, ilona.baxantova@acare.cz, mobil 602 227 798

 A CARE A.S. ■ HLEDÁ LÉKAŘE/KU DERMATOLOGA
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Pracoviště laboratorních metod IKEM přijme Lékaře na Hematologicko-transfuzní oddělení. 
Výhodou atestace z hematologie a transfuzního lékařství. 
■ Kontakt: Lenka Poroszová, 734 764 994, kariera@ikem.cz, kariera.ikem.cz.

Přijmeme lékaře na pozici zástupce primáře na dětské oddělení.
■ Požadujeme: specializace v oboru dětské lékařství; specializace v oboru neonatologie vítána
■ Nabízíme: akreditované pracovišti, včetně intermediárního centra; motivující finanční ohodnocení + zajímavý náborový příspěvek; volno 
po službě; bezplatný systém vzdělávání; zaměstnanecké benefity; zajištění ubytování v blízkosti nemocnice; malebné okolí města Písku, 
dojezdová dostupnost (Praha, ČB)
■ Kontakt: Personální odd.-tel: 382772017, e-mail:personalni@nemopisek.cz

IKEM ■ PŘIJME LÉKAŘE NA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODD.

NEMOCNICE PÍSEK, A.S. ■ ZÁSTUPCE PRIMÁŘE NA DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

■ Požadavky: Vysokoškolské vzdělání lékařského směru; atestace ze všeobecného lékařství, atestace v oblasti 
pracovního lékařství výhodou; specializovaná způsobilost v oboru dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění; 
praxe 5 let; nástup nejdéle k 1.1.2020.
■ Nabízíme: Možnost doplňování si vzdělání v oblasti pracovního lékařství (kurz či atestace); plný či částečný úvazek (0,5 a více); možnost 
provozovat vlastní praxi (ordinaci) v prostorech naší nemocnice; Sick days, zvýhodněné stravování v zaměstnanecké jídelně, sleva na volně 
prodejné léky a kosmetiku, příspěvek na penzijní a životní připojištění, využití našich lázní v Toušeni a  v Karlových Varech; možnost zažádat  
 o služební byt nebo ubytování na ubytovně; příspěvek na dovolenou z fondu FKSP a mnoho dalších zaměstnaneckých výhod.  
■ Kontakt: Ing. Václav Studený, email: vaclav.studeny@bulovka.cz 

NEMOCNICE NA BULOVCE ■  PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU LÉKAŘE/LÉKAŘKU  
– PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

PRAHA

POLIKLINIKA PALMOVKA
PŘIJMEME LÉKAŘE  
VÍCE SPECIALIZACÍ
Přijmeme lékaře/lékařky v růz-
ných specializacích, např. gyne-
kolog, urolog, neurolog, diabe-
tolog, endokrinolog.
■ Zajímavé smluvní podmín-
ky, příjemné zázemí, dostup-
nost pražskou MHD. Rozsah 
a způsob spolupráce je varian- 
tní – HPP, DPP, dále dle dohody. 
■ Další informace poskytne 
Stanislava Kabele, 
ředitelka polikliniky. Email: 
info@poliklinikapalmovka.cz

POLIKLINIKA DOLNÍ BŘEŽANY
PŘIJMEME LÉKAŘE VÍCE 
SPECIALIZACÍ
Přijmeme lékaře/lékařky v růz-
ných specializacích, např. gy-
nekolog, urolog, neurolog, or-
toped. Od 9/2020 rozšiřujeme 
PLDD.
■ Zajímavé smluvní podmín-
ky, příjemné zázemí, dostup-
nost pražskou MHD. Rozsah 
a způsob spolupráce je varian- 
tní – HPP, DPP, dále dle dohody. 
■ Další informace poskytne 
Stanislava Kabele, 
ředitelka polikliniky. Email: 
info@poliklinikabrezany.cz

STŘEDOČESKÝ
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME LÉKAŘE DO  

SPECIALIZOVANÝCH  
AMBULANCÍ
ENDOKRINOLOGIE, DIABETOLO-
GIE, OČNÍ, UROLOGIE, REHABI-
LITACE. Možno i kratší úvazek či 
dohoda. Min. kmen podmínkou. 
Moderní a špičkově vybavené am-
bulance!
■ Nabízíme nadstandardní mzdu, 
příspěvek na penzijní připojištění, 
stravování, jesle, 25 dní dovolené 
+ 2 sick days, podporu vzdělávání 
a osobního rozvoje, další benefity. 
■ Více na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel.: 317 756 554

PLZEŇSKÝ
MUDR. PONDĚLÍKOVÁ
ATESTOVANÝ LÉKAŘ/KA 
PRO DĚTI A DOROST
Hledáme lékaře pro děti a do-
rost do zavedené ordinace v Lé-
kařském domě v Horní Bříze.  

■ Možnost prodeje celé or-
dinace nebo zaměstnání na 
HPP či ŽL. Nástup možný ihned. 
■ Kontakt: 725 171 759, 
jarka.pondelikova@seznam.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
G8 OPEN S. R. O.
SHÁNÍME PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE I BEZ ATESTACE 
VPL
Sháníme praktického lékaře do or-
dinace 15 km od Mělníka, lze i na 
zkrácený pracovní úvazek. 
■ Nabízíme klidné pracovní pro-
středí, moderně vybavenou ordi-
naci, 5 týdnů dovolené možnost 
odborného růstu a velice zajíma-
vé mzdové podmínky. Atestace 
v oboru je pro nás výhodou, niko-
liv však podmínkou. Nástup mož-
ný ihned. 
■ Kontakt: 
praktickaordinace@volny.cz

LÉKAŘI

■ Chcete zažít kouzlo venkovského lékařství? Toužíte po vlastní praxi, ale obáváte se zbytečné administrativy?
■ Oceníte podporu týmu, laskavou a šikovnou zdravotní sestru a pomoc se zástupy v případě Vaší dovolené? 
■ Chcete se stát součástí dynamického projektu zaměřeného na poskytování zdravotní péče v malých obcích 
 a městech? Pak jste našli to, co hledáte. :-)
Do naší nové a moderně vybavené ordinace VPL v malebném městečku KÁCOV na březích řeky SÁZAVY hledáme 
lékaře/lékařku (možno i bez atestace) na plný nebo i částečný úvazek.
■ Nabízíme Vám: mzdu 65 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku (30 h. týdně); moderní a vybavenou ordinaci (CRP, INR, EKG, holter); 
hrazené kongresy a vzdělávací akce; uvolňování na povinné stáže; pro lékaře z jiných oborů zajistíme odborný dohled a školitele v rámci 
přípravy k atestaci; pracovní dobu přizpůsobenou Vašim požadavkům, možnost sestavit si ordinační hodiny; 5 týdnů dovolené; možnost 
rekreace ve firemním ubytovacím zařízení.
■ Datum nástupu: 1. 9. 2019. TĚŠÍME SE NA VÁS!!!!
■ Kontaktní osoba: Ing. Petra Kabourková, email: petra.kabourkova@vseobecnylekar.cz, tel: 774 407 889

VŠEOBECNÝ LÉKAŘ S. R. O. ■  STAŇTE SE SOUČÁSTÍ DYNAMICKÉHO PROJEKTU!  
POJĎTE S NÁMI ORDINOVAT DO MALÝCH OBCÍ A MĚST!



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO
PŘIJME LÉKAŘE VÍCE  
SPECIALIZACÍ
Vojenská nemocnice Brno 
přijme: 
- zubního lékaře
- lékaře ARO pro operační sál
- lékaře internistu
Atestace výhodou.
■ Kontakt: 702 263 366 
nebo ystolarova@vnbrno.cz

NELÉKAŘI
STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME NELÉKAŘSKÉ 
ZDRAVOTNICKÉ 
PRACOVNÍKY V OBORECH
FYZIOTERAPEUT, RADIOLOGICKÝ 
ASISTENT, ZDRAVOTNÍ LABO-
RANT. 
■ Nabízíme výhodnou mzdu + 
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK, moderní 
pracoviště a špičkové přístroje, 
stabilní kolektiv, profesní a osobní 

rozvoj, příspěvek na bydlení pro 
mimo-benešovské uchazeče, za-
jištění ubytování, penzijní připo-
jištění, stravování, jesle, jazyky, 25 
dní dovolené (RA dalších 5 dní do-
datkové dovolené) + 2 sick days, 
další benefity. 
■ ZAJÍMAVOST PRO FYZIOTE-
RAPEUTY - STAVÍME NOVÉ KOM-
PLEXNÍ REHABILITAČNÍ CENTRUM!
■ Více informací na 
www.hospital-bn.cz, 
■ Kontakt: 317 756 554, 
pam@hospital-bn.cz

 

NEMOCNICE MĚŠICE
PŘIJME VŠEOBECNÉ 
SESTRY
Nemocnice Měšice – CIOP, z.s. 
Praha – východ, přijme na lůž-
ka násl.péče všeobecné sestry.  
■ Požadujeme odpovídající 
vzdělání, pracovitost, pozitivní 
přístup k práci. 
■ Nabízíme příspěvek na zle- 
pšení zaměstnanosti 50 000, - Kč, 
stabilní zázemí, dobré platové 
podmínky, zaměstnanecké vý-
hody. Dostupná doprava MHD. 
■ Kontakt: vrchní sestra 
J. Součková, tel. 283 981 049, 
606 126 009, e-mail: 
jaroslava.souckova@nemocnicemesice.cz

Léčebné lázně Jáchymov a.s. První radonové lázně světa
Největší lázeňská skupina v České republice

PŘIVÍTÁ V TÝMU             

LÉKAŘE / LÉKAŘKU

FYZIOTERAPEUTY 
 

Dále nabízíme: 

www.laznejachymov.cz/nabidka-zamestnani/
Kontakt: Eva Kuchařová, 353 83 1308, 702 153 251, nabor@laznejachymov.cz

•  Se specializací RFM, ORT, CHIR, NEUR, REVM  
a dobrou znalostí německého jazyka

•  Nabízíme zázemí a stabilitu silné společnosti  
na akreditovaném zařízení s dlouholetou tradicí

•  Náborový příspěvek 20 000 Kč      
•  Měsíční mzda:  

RFM 71 000 Kč + další výkonnostní složky 
ORT, CHIR, NEUR, REVM 56 000 Kč + další výkonnostní složky

 •  Vzdělání VOŠ nebo VŠ v oboru  •  Náborový příspěvek 10 000 Kč  •  Měsíční mzdu až 35 000 Kč

• Možnost bydlení na pensionu
• Aktivní podporu dalšího vzdělávání
• Příspěvky na dovolenou a Vánoce

• 5 týdnů dovolené
• Rekreace ve spřátelených lázních
• Odměny k pracovním výročím a další benefity

         VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY
NABÍZÍME: 

POŽADUJEME: 
• odbornou způsobilost v oboru dle nabízené pozice

Bližší informace na personálním oddělení: anna.matejckova@vlrz.cz  
nebo na T: +420 727 899 392, +420 257 750 071

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV 
SLAPY NAD VLTAVOU 
nabízí volná místa na pracovní pozice:

- FYZIOTERAPEUT 
- VŠEOBECNÁ SESTRA 
- MASÉR 
- NUTRIČNÍ TERAPEUT

•  práci s vysokou odbornou úrovní a dlouholetou 
tradicí v oblasti rehabilitace 

• podpora odborného růstu a dalšího vzdělávání 
• výborné platové podmínky
• možnost výhodného ubytování 

•  zaměstnanecké benefity: 25 dní dovolené,  
3 sick days, příspěvek na stravování a penzijní 
připojištění, odměna při pracovních a životních 
výročích, bezplatné využití sportovního areálu, 
možnost podnikové rekreace 

Představení Léčebné lázně Jáchymov
Lázně Jáchymov jsou lidé - naše společnost zaměstnává více 
než 600 zaměstnanců zdravotnických i jiných profesí. Naši lé-
kaři patří odborným vzděláním i lidskými kvalitami k těm nej-
lepším. V místě těžby radonové vody, v dole Svornost, zaměst-
náváme dokonce dvacet horníků. Společným úsilím vytváříme 
co nejvlídnější atmosféru našich lázní pro ty, kteří jsou nejdů-
ležitější součástí tohoto živého organismu – pro naše klienty. 
Lázně Jáchymov navštíví každoročně více než 20 000 lázeň-
ských hostů a stráví tu s námi průměrně 17 dnů. Jejich zájmu  
a spokojenosti s našimi službami si ceníme nejvíce.

Lázně Jáchymov jsou zdraví - cílem každé společnosti je spoko-
jený klient. U nás dodáváme – zdravější klient. Stejně jako empi-
rické vědecké studie potvrzují prokazatelný léčebný účinek rado-
nové vody, tak i naše individuální dotazníky pravidelně potvrzují 
zlepšení zdravotního stavu našich hostů. Lázně Jáchymov jsou 
jedinečné. Naprostá většina hostů se do našich lázní opakovaně 
vrací. Desátý, dvacátý i třicátý pobyt v Lázních Jáchymov není 
výjimkou, rekordmanem je pak klient, který nás navštívil pade-
sátkrát. Díky tomu můžeme říci, že své hosty dokonale známe  
a oni znají nás. Poznejte nás také a věřím, že i Vy se k nám budete 
rádi vracet.

Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-lecebne-lazne-jachymov


NEMOCNICE MĚŠICE
PŘIJME  
FYZIOTERAPEUTA/KU
Nemocnice Měšice – CIOP, z.s. 
Praha – východ, přijme na lůž-
ka násl.péče fyzioterapeuta/ku.  
■ Požadujeme odpovídající 
vzdělání, spolehlivost, pozitivní 
přístup k práci.
■ Nabízíme příspěvek na zlepše-
ní zaměstnanosti 50 000, - Kč, sta-
bilní zázemí, dobré platové pod-
mínky, zaměstnanecké výhody. 
Dobrá dostupnost MHD.
■ Kontakt: vrchní sestra 
J. Součková, tel. 283 981 049, 
606 126 009, e-mail: 
jaroslava.souckova@nemocnicemesice.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 
špecializáciou v odbore vnútorné 
lekárstvo, kardiológia, angiológia, 
endokrinológia, pediatria, pedia- 
trická neurológia, pediatric-
ká intenzívna medicína, det-
ská psychiatria, rádiológia, 
chirurgia, gynekológia a pôrod-
níctvo, ortopédia, oftalmoló-
gia, hematológia, maxilofaci-
álna chirurgia a neonatológia.  
■ Bližšie informácie budú 
poskytnuté na adrese 
troligova@fnsppresov.sk.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

MDC - IWI
ŽÍT A PRACOVAT V DUBAI?
Atraktivní pracovní podmínky 
pro odborné lékaře do Dubai, 
CH, D ■ Nabízí:  
www.mdc-iwi.com 
info@mdc-iwi.com 
tel.: 004232630090

Ivana  Hlinková, personální náměstkyně
mob. tel.: +420 735 176 585, e-mail: hlinkova@nemosgroup.cz

Nemocnice Ostrov hledá pro svá oddělení

✖  PRIMÁŘ ANESTEZIOLOGICKO RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ(ARO)   
A ODDĚLENÍ NÁSLEDNÁ INTENZIVNÍ PÉČE(NIP)

✖ LÉKAŘ CHIRURG S ATESTACÍ
✖  LÉKAŘ PSYCHIATR  

(OD ABSOLVENTŮ PO ZKUŠENÉ ATESTOVANÉ LÉKAŘE)

   Vynikající mzdové ohodnocení, atraktivní nové prostory, ubytování.  
   Nabízíme také finanční odměnu za doporučení zaměstnance!

Proč pracovat  
v Olivově dětské léčebně?
Olivova dětská léčebna zahájila svoji činnost již roku 1896  
a je považována za nejstarší zdravotnické zařízení tohoto typu 
nejenom v Čechách, ale i v Evropě. I přes úctyhodný věk se stá-
le vyvíjíme a zdokonalujeme, abychom dostáli neskromnému 
cíli, který je neměnný – zdraví našich dětí.

Olivova dětská léčebna poskytuje léčbu pacientům s onemocně-
ním respiračního a pohybového ústrojí, refluxní chorobou jícnu, 
věnujeme se  léčbě  nadváhy a obezity a recentně i péči o děti  
s atopickým ekzémem při indikaci dermorespirační syndrom. Pro-
vozujeme ambulanci pneumologickou, kterou vede pneumolog, 
MUDr. Petr Koťátko z VFN Praha, obezitologickou se zaměřením 
na léčbu obezity a nadváhy a nutriční a psychologickou poradnu.  
V roce 2019 jsme zahájili úspěšnou spolupráci s obezitoložkou 
MUDr. Jitkou Kytnarovou, Ph.D, z Kliniky dětského a dorostového 
lékařství 1. LF UK v Praze, děti s atopickým ekzémem u nás léčí MUDr. 
Iveta Tomšíková z Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. Ambulance 
jsou k dispozici jak hospitalizovaným dětem, tak externím pacientům.

Maximálně profesionální pro klientský přístup, odborný růst lékařů, 
fyzioterapeutů, zdravotních sester a v neposlední řadě i otevřená  
a moderními prostředky vedená komunikace s veřejností nám po-
máhají  k dosahování mety nejvyšší, pomáhat dětským pacientům 
na cestě ke zdraví.
Více informací naleznete ZDE

HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ PRACOVNÍ 
NABÍDKY, ALE I ZAJÍMAVÉ INFORMACE 
Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?
VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, NAJDETE NA:
www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

Staňte se našimi fanoušky 

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

ŘÍJEN 2018WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZKVĚTEN 2019

■ Kontakt: e-mail: 
hana.hlinovska@zpmvcr.cz, 
tel.: 272 095 231

PRAHA

SPOTT PRAHA, S.R.O.

OČNÍ LÉKAŘ/KA  
CELÝ NEBO ČÁSTEČNÝ 
ÚVAZEK
Oční ordinace v centru Prahy 
přijme atestovaného lékaře/
ku na celý nebo částečný 
úvazek.Skvělé vybavení (OCT, 
HRT, UZV), příjemné prostře-
dí, výborná dostupnost (Hl. 
nádraží, Nádraží Střed, metro 
ABC). Zajímavé platové pod-
mínky i za malé úvazky.
■ Kontakt: www.drstuchla.cz,
tel. 777 321 623

me revizní lékaře pro lokality: 
Praha, České Budějovice, Brno, 
Ostrava nebo Olomouc. 
■ Požadujeme: absolvování lé-
kařské fakulty a specializovanou 
způsobilost MZ ČR v klinickém 
oboru a obecnou znalost le-
gislativního rámce poskytování 
zdravotních služeb.
■ Nabízíme: stabilní zaměst-
nání, pracovní poměr na plný 
nebo zkrácený pracovní úvazek 
(min. 24 hodin týdně), pruž-
nou pracovní dobu, 1x týdně 
home office, zajímavé finanční 
ohodnocení, možnost dalšího 
vzdělávání, 5 týdnů dovolené,  
5 sick days, stravenky, flexi passy, 
příspěvek na životní nebo pen-
zijní připojištění.
■ Více informací a nabídka vol-
ných míst na www.zpmvcr.cz 

■ Požadujeme: VŠ vzdělání 
– lékařské, s praxí, dobrou ori-
entaci v oblasti zdravotní politi-
ky, manažerskou praxi, ŘP sk. B, 
ochotu cestovat. 
■ Nabízíme: stabilní zaměst-
nání, pružnou pracovní dobu, 
5 týdnů dovolené, 5 sick days, 
stravenky, flexi passy, příspěvek 
na životní nebo penzijní připo-
jištění.
■ Více informací a nabídka vol-
ných míst na www.zpmvcr.cz 
■ Kontakt: e-mail: 
hana.hlinovska@zpmvcr.cz, 
tel.: 272 095 231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ZP MV ČR
PŘIJMEME  
REVIZNÍ LÉKAŘE
Zdravotní pojišťovna minister-
stva vnitra České republiky přij- 

ČESKÁ REPUBLIKA

ZP MV ČR

PŘIJMEME  
VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ  
ZDRAVOTNÍ POLITIKY  
PRO LOKALITU ČECHY
Zdravotní pojišťovna minister-
stva vnitra přijme Vedoucího 
oddělení zdravotní politiky pro 
lokalitu Čechy. 
■ Pracovní náplň: řízení a stra-
tegický rozvoj oblasti smluvní 
politiky, tvorba sítě smluvních 
partnerů, zajištění chodu oddě-
lení na 3 místech výkonu čin-
nosti – Praha, Hradec Králové, 
Plzeň.

HLEDÁTE DO SVÉHO TÝMU NOVÉ KOLEGY? POMŮŽEME VÁM!
INZERUJTE EFEKTIVNĚ - ZA JEDNU CENU bude Váš inzerát uveřejněný:   

1) v TIŠTĚNÉM a ELEKTRONICKÉM měsíčním vydání v nákladu 89.000 ks 
2) na FACEBOOKOVÉ stránce 3) na www po dobu 1 měsíce

OBJEDNÁVKA INZERCE a INFO na obchod@zamestnanivezdravotnictvi.cz

■ ZAJÍMAVÉ PLATOVÉ PODMÍNKY, stabilní práce, plný pracovní úvazek, podpora vzdělávání, příspěvek na stravování. 
■ ŽÁDNÉ NOČNÍ SMĚNY - VOLNÉ VÍKENDY, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé benefity. 
■ ATRAKTIVNÍ PROSTŘEDÍ, ATRAKTIVNÍ KLIENTI – policisté, hasiči a zaměstnanci MVČR. Stabilní státní instituce. 
■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz

PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA | i zkrácený úvazek 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ÚSTÍ NAD LABEM a DĚČÍN 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace OSTRAVA 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pracoviště FRÝDEK-MÍSTEK 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace KARVINÁ 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace VYŠNÍ LHOTY 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ZLÍN

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA PŘIJME:

L E T
77✚

✚

DO ORL AMBULANCE pro město Planá a Bor přijmeme lékaře. 
■ Možnost plného i zkráceného úvazku s nabídkou klinického dne. 
■ Kontakt: Bc. Elena Fejtová, tel.: +420 725 583 512, e-mail: elena.fejtova@klinikasmc.cz

SWISS MED CLINIC ■ PŘIJMEME LÉKAŘE

LÉKAŘI

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/proc-pracovat-v-olivove-detske-lecebne


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.

NEJEN odborné ➜
➜ bestsellery ➜ e-knihy 

10 %
SLEVA
s kódem: 

ZvZ

KNI
HY

Pro našeho klienta NEMOCNICI VRCHLABÍ
hledáme kvalifikovaného kandidáta na pozici:

PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA 
ODD. INTERNA

Staňte se součástí kvalitního týmu v přátelském prostředí nemocnice, 
která prošla řadou rekonstrukcí.

Získáte nejen nadstandardní mzdové ohodnocení a zaměstnanecké 
benefity, ale i možnost pracovat v krásném prostředí Krkonoš. NABÍZÍME ODMĚNU ZA DOPORUČENÍ KVALIFIKOVANÉHO KANDIDÁTA

Kontakt:  Ing. Alena Mašková, e-mail: alena.maskova@diome.cz  
telefon: 739 949 833

NEMOCNICE
NA FRANTIŠKU, Praha 1
přijme:

•lékař se specializovanou způsobilostí: RDG, Neurologie, Psychiatrie 
•staniční sestra Chirurgie – operační sály • všeobecná a praktická sestra
•sestra pro perioperační nebo intenzivní péči • zdravotnický záchranář 
•ošetřovatel, sanitář

Nabízíme: 
• příjemné, kulturně-historické prostředí v centru Prahy • práce v akreditovaném zdr. 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 (20 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.)

Kontakt:
lékař: Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM, T: +420222801370, M: Yvona.Vlckova@nnfp.cz, www.nnfp.cz

zdr. personál: Mgr. Rudolf Maťha, DiS., hlavní sestra, T: +420222801284, M: Rudolf.Matha@nnfp.cz, www.nnfp.cz

Jaké jsou výhody práce  
v menší nemocnici?
Při hledání nového pracovního místa si z nabídky personál-
ních portálů vybíráme zpravidla podle určitých kritérií, která 
jsou pro nás důležitá. Většinou předem neznáme výši nabízené 
mzdy, proto se primárně zaměřujeme na takové atributy, jako 
jsou vzdálenost pracoviště od domova, pracovní podmínky  
a prostředí nebo nabízené benefity. V neposlední řadě rozho-
duje také pověst konkrétního zařízení. Absolventi pak vyhledá-
vají zejména ta pracoviště, ve kterých nabízejí důkladné zaško-
lení a pomoc při adaptaci na náročné povolání ve zdravotnictví.

Ne každý chce pracovat ve velkých či přímo fakultních nemocni-
cích. Někdo naopak oceňuje výhody menších pracovišť, kterým je 
například Nemocnice Na Františku. Zdravotnické zařízení Prahy 1, 
které se nachází v centru hlavního města, je mezi odbornou veřej-
ností známé nejen svým vysoce erudovaným lékařským kolektivem 

a medicínskými výsledky, ale i vstřícným a otevřeným přístupem 
k zaměstnancům. Zřejmě díky tomu se vyznačuje nízkou fluktuací 
svého personálu.
Její ředitel David Erhart je zároveň primářem chirurgického oddě-
lení. Je tedy člověkem, který neztrácí kontakt s reálným provozem 
nemocnice, jejími pracovníky ani pacienty. „Každý pacient má svá 
přání a představy, stejně tak i každý zaměstnanec. Tím, že jsme menší 
kolektiv, si více nasloucháme a snažíme si vzájemně vyhovět. . Mám rád 
úzkou spolupráci se zaměstnanci...“
Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/jake-jsou-vyhody-prace-v-mensi-nemocnici

