
www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz
Jsme tu pro Vás již 9 let

ŘÍJEN 2021

Na hlavní pracovní poměr pro Hořicko a okolí. Jsi všeobecná zdravotní sestra a toužíš po změně? Hledáš práci, kde se nebudeš nudit? 
Práci, která je zajímavá, různorodá a odborná? Pokud jsi odpověděla ano, tak právě takovou práci nabízíme.
■ Požadujeme: Aktivní řidič (ř.p. sk. B); Základní dovednosti na PC; Práci v terénu na dopolední a odpolední směny (odpolední je na cca 4-5 hodin) 
podle dohody.
■ Nabízíme: Přátelský kolektiv; Flexibilní pracovní dobu; Služební automobil, Služební PC; Týden dovolené navíc; Stravenkový paušál; Sezonní odměny
Jsme zavedená rodinná firma, která již 28 let poskytuje zdravotní péči klientům v jejich domovech. Máš zájem? To jsme rádi. 
■ Pošli nám životopis: limbersky@dpjicin.cz

■ Nabízíme: stabilní zaměstnání, vysoké finanční ohodnocení (70 – 100 tis.), služební byt, firemní benefity, velmi přátelské prostředí.
■ Požadujeme: specializaci v oboru pneumologie – se splněnými povinnými praxemi, nebo specializaci v oboru rehabilitace, 
ortopedie, chirurgie či interní lékařství se zájmem o práci na oddělení zaměřeném na pneumologii a rehabilitaci pacientů. 
Nástup ihned. ■ Kontakt: Bc. Naděžda Ivkovičová, ivkovicovan@olujevicko.cz, tel. 601 690 571

Pro plicní a pohybovou rehabilitaci.
■ Nabízíme: stabilní zaměstnání, výborné finanční ohodnocení (28 – 40 tisíc – dle délky praxe.), příplatky za výkon, 
služební byt, firemní benefity, velmi přátelské prostředí.
■ Požadujeme: ukončené Bc. nebo Mgr. vzdělání, v případě dokončeného Bc. vzdělání možnost dálkového magisterského 
studia při zaměstnání. Zájem o práci na oddělení zaměřeném na pneumologii a pohybovou rehabilitaci pacientů. Nástup ihned. 
■ Kontakt: Bc. Naděžda Ivkovičová, ivkovicovan@olujevicko.cz, tel. 601 690 571

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE ■  PRÁCE PRO VŠEOBECNOU SESTRU V DOMÁCÍ PÉČI

ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV JEVÍČKO ■  PŘIJME LÉKAŘE NA ODD. PNEUMOLOGIE

ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV JEVÍČKO ■  PŘIJME FYZIOTERAPEUTA NA ODD. PNEUMOLOGIE

Všeobecné a praktické sestry na OPERAČNÍ SÁLY na odd. NEUROCHIRURGIE, VŠEOB. CHIRURGIE, GYNEKOLOGIE a KARDIOCHIRURGIE
■ POŽADUJEME: SZŠ/VOŚ/VŠ; PSS perioperační péče a praxe na oper. sále VÝHODOU, NIKOLI PODMÍNKOU; 
Profesionalitu a svědomitost; Komunikativnost, empatii a chuť učit se
Všeobecné a praktické sestry/zdravotnické záchranáře na ODD. INTENZIVNÍ PÉČE - ARO, INTERNA, NEUROLOGIE, 
NEUROCHIRURGIE, CÉVNÍ CHIRURGIE, KARDIOLOGIE a KARDIOCHIRURGIE  
■ POŽADUJEME: SZŠ/VOŠ/VŠ; ARIP VÝHODOU, NIKOLI PODMÍNKOU; Práci v nepřetržitém provozu; 
Profesionalitu a svědomitost; Komunikativnost, empatii a chuť učit se
■ NABÍZÍME: Motivující finanční ohodnocení; Uplatnění pro absolventy i zkušené sestry; Individuální přístup, dostatek času na zaučení, 
přátelské prostředí; 5 týdnů dovolené; Placené zdravotní volno; Ubytování; Školku; Zajímavé zaměstnanecké benefity. ■ Nástup: Dle dohody 
■ Kontakt: Mgr. Š. Bártová, tel.: 734 264 364; email: volna.mista@homolka.cz, https://www.homolka.cz/kariera/

NEMOCNICE NA HOMOLCE ■ PŘIJME ZDRAVOTNÍ SESTRY A ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE

■ Nabízíme: příjemné a klidné lázeňské prostředí; vysoké finanční ohodnocení a další benefity; zrekonstruovaný byt v centru
■ Požadujeme:  VŠ vzdělání se specializovanou způsobilostí v oboru RFM, další specializace v oboru neurologie, 
ortopedie nebo interny vítány. Zkušenosti s vedením týmu. 
■ Bližší informace poskytne: Ing. Dortová, tel: 727 870 642 nebo email: hr@royalspa.cz

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY ■ HLEDAJÍ VEDOUCÍHO LÉKAŘE / LÉKAŘKU

Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s. vypisuje výběrové řízení: zdravotní sestry a fyzio/ergoterapeuty.
Uplatněte své zdravotní znalosti, pracujte v příjemném lázeňském prostředí a staňte se součástí jedné z největších lázeňských společností v ČR. 
Pracujte s námi v příjemném kolektivu pod střechou nově vzniklé lázeňské kliniky. Náborový příspěvek 150 000 Kč. Nadstandardní mzda: až 41 000 Kč 
Příspěvek na penzijní připojištění, závodní stravování, ubytování a další benefity. Možnost dalšího vzdělávání na odborných kurzech. 
■ Nástup do 1.1.2022 ■ Kontaktujte naše personální oddělení ještě dnes a přidejte se k nám!
■ Personální oddělení: Lenka Pechrová, tel: 354 206 440, lenka.pechrova@fla.cz

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ AQUAFORUM A.S. ■ VŘ - ZDRAVOTNÍ SESTRY A FYZIO/ERGOTERAPEUTY



LÉKAŘI
PRAHA

SYNLAB CZECH S.R.O.
HLEDÁME LÉKAŘE SE 
SPECIALIZACÍ SONO
DO PRAŽSKÉ AMBULANCE V ULICI 
STROUPEŽNICKÉHO.
■ NABÍZÍME MODERNĚ VYBA-
VENOU ORDINACI, PŘESNOU 
A RYCHLOU LABORATORNÍ DIA-
GNOSTIKU A STABILNÍ ZÁZEMÍ 
NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI.
■ ZAJIŠŤUJEME CELOŽIVOT-
NÍ KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
A PESTROU NABÍDKU BENEFITŮ. 
ÚSPĚŠNÝ KANDIDÁT ZÍSKÁ VELMI 
ATRAKTIVNÍ NÁBOROVÝ PŘÍSPĚ-
VEK.

www.karieravsynlabu.cz, nebo 
nám rovnou zašlete životopis na 
kariera@synlab.cz. Nabízíme úva-
zek formou HPP, DPP nebo DPČ. 
Nástup dohodou.
■ Kontakt: synlab czech s.r.o., 
Sokolovská 100/94 Praha 8, 
www.karieravsynlabu.cz

DOMOV SV. KARLA  
BOROMEJSKÉHO
HLEDÁ LÉKAŘE/KU
Hledáme zkušenou lékařku (lé-
kaře) v oboru interna, všeobecné 
lékařství, geriatrie. 
Úvazek dohodou. Pěkné prostředí, 
vybavenost, ekon.stabilita, dobrá 
pověst, dlouhodobá spokojenost 
pacientů i personálu. Benefity?

„Těším se do práce,“ sdělují za-
městnanci. 
■ Více na www.domovrepy.cz 

■ Kontakt pro zaslání CV: 
sestra Konsoláta, 
konsolata@domovrepy.cz

Požadavky: 
◗  odbornou způsobilost – VŠ vzdělání
◗  specializovaná způsobilost dle zák. 

95/2004 Sb. v oboru anesteziologie  
a resuscitace

◗  občanská, morální bezúhonnost  
a zdravotní způsobilost

Pro tuto pozici nabízíme: 
◗  motivační platové ohodnocení  

včetně náborového  
příspěvku 

◗  osobní příplatek

◗  rizikové příplatky (práce  
ve ztíženém pracovním prostředí)

◗  zvláštní příplatky – práce na operačních 
sálech 

◗  příplatky za práci přesčas a směnný 
provoz

◗  zázemí stabilního zaměstnavatele

Zaměstnanecké benefity:
◗  získání městského bytu 
◗  možnost zajištění dětské skupiny (školky)
◗  týden dovolené navíc
◗  dotované závodní stravování
◗  výhodný mobilní tarif

 Příspěvky z FKSP:
◗  na dovolenou pro zaměstnance
◗  tábory pro děti zaměstnanců
◗  finanční odměny k životnímu  

a pracovnímu výročí
◗  peněžní dary za dárcovství krve
◗  bezúročnou půjčku se splatností 5 let
◗  jednorázovou sociální výpomoc
◗  příspěvek na očkování
◗  možnost zajištění rehabilitací a masáží

MĚSTSKÁ NEMOCNICE 
ČÁSLAV
přijme

 LÉKAŘE ANESTEZIOLOGA

Kontakt:
Marcela Průchová - personalistka
Telefon: 327 305 123
E-mail: marcela.pruchova@nemcaslav.cz

Nabízíme: 
●  stabilizační odměnu v motivační výši pro 

absolventy 100 000,- Kč a pro lékaře se speci-
alizovanou způsobilostí 200 000,- Kč (po 
zapracování – zkušební době)

●  nástup ihned nebo dle dohody
●   smlouvu na dobu neurčitou
●  práci na akreditovaném pracovišti
●  dotované stravování

●  maximální podporu profesního růstu  
a dalšího vzdělávání

●  úhradu veškerých nákladů specializačního 
vzdělávání

●  úhradu poplatků za lékařskou komoru
●  benefitní příspěvek 4 000 Kč na sport, kulturu
●  5 týdnů dovolené
●  příspěvek na důchodové nebo životní  

pojištění až 600 Kč/měsíc

●  slevu 10 % v Královéhradecké lékárně
●  možnost ubytování na ubytovně, případně 

pomoc při zajištění ubytování
Požadujeme: 
●  odpovídající vzdělání dle zákona 95/2004 Sb.
●  zdravotní způsobilost
●  trestní bezúhonnost
●  specializovaná způsobilost v oboru je vítána
●  spolehlivost a komunikativnost

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové n. L. přijme:
lékaře nebo lékařky na chirurgické a interní oddělení (vhodné i pro absolventy)
lékaře nebo lékařky na radiologické oddělení

Kontakt na personální oddělení: 499 300 695, e-mail: lasova@mndk.cz  Více informací na www.mndk.cz

Pro nově otevíraná dárcovská centra krevní plazmy ve STRAKONICÍCH /listopad/, v KOLÍNĚ /leden/ a v OSTRAVĚ /únor/.
■ Nabízíme: různé úvazky, bonusy, stravenky+flexipassy, poukaz k narozeninám, občerstvení a také férové jednání. ■ Více na www.caraplasma.cz
■ Kontakt: Mgr. M.Hegerová, tel. 602 579 183, hegerova@caraplasma.cz

CARA PLASMA S.R.O. ■  PŘIJME LÉKAŘE, VRCHNÍ SESTRU A SESTRY

Nemocnice Na Homolce patří 
mezi organizace přímo řízené 
Ministerstvem zdravotnictví ČR. 
Jako nadstavbové klinické za-
řízení nemá předurčenou žád-
nou tzv. spádovou oblast, ale 
přijímá pacienty na doporučení 
praktických lékařů a specialistů 
z celé republiky, popř. i ze za-
hraničí.

Její klinická činnost je velmi spe-
cializovaná a zaměřuje se třemi 

hlavními směry: 1. na léčbu one-
mocnění mozku, lebeční spodiny, 
míchy, páteře a periferní nervové 
soustavy (neuroprogram), 2. na 
léčbu onemocnění srdce a cév 
(kardiovaskulární program) a 3. vy-
šetřování pacientů pomocí...

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE NA HOMOLCE
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-15


STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME NEONATOLOGA 
ČI PEDIATRA SE ZÁJMEM 
O PRÁCI NA  
NOVOROZENECKÉ  
ODDĚLENÍ
Specializovaná způsobilost podmín-
kou. Velmi výhodné mzdové pod-
mínky, moderní prostředí, rodinná 
atmosféra, přátelský kolektiv, osobní 
rozvoj, široká škála benefitů. 
■ 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
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ  
NEMOCNICE BENEŠOV – 
PŘIJME  
SPECIALIZOVANÉHO  
LÉKAŘE NA ÚSTAVNÍ  
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Práce na DPČ. Nadstandardní finan- 
ční 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.

Více informací na www.hc-institute.org

Nový pavilon Komplexního re-
habilitačního centra Nemocni-
ce Rudolfa a Stefanie Benešov, 
a.s., Nemocnice Středočeského 
kraje se stal hlavním vítězem 
Stavby roku Středočeského kra-
je 2021. V osmém ročníku sou-
těžní přehlídky zvítězil mezi 38 
přihlášenými. Zároveň se umís-
til na druhé příčce v anonym-
ním hlasování široké veřejnosti 
na webových stránkách Stavby 
roku. Lidé mohli hlasovat od 24. 
června do 29. září 2021. Reha-
bilitační centrum získalo 8413 
hlasů.

Slavnostního vyhlášení výsledků se 
30. září 2021 v kutnohorské galerii 
GASK zúčastnilo vedení nemocni-
ce a převzalo si prestižní ocenění. 
„Velmi si vážím tohoto ocenění, 
které jsme si všichni sice moc přáli, 
ale do poslední chvíle slavnostní-
ho večera jsme tomu, že bychom 
mohli vyhrát první místo, nevěřili. 
Všechny ostatní přihlášené projek-
ty byly totiž stejně tak jako naše re-
habilitace s podpisem vysoké pro-
fesionality. Nadšení, s nímž stavby 
vznikaly, bylo patrné...

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE BENEŠOV
KOMPLEXNÍ REHABILITAČNÍ CENTRUM JE STAVBOU 
ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2021

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/komplexni-rehabilitacni-centrum-je-stavbou-roku-stredoceskeho-kraje-2021


NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME LÉKAŘE  
NA ODDĚLENÍ
ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ OŠETŘOVA-
TELSKÉ PÉČE, HEMATOLOGIE A TRANS-
FÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ, NEUROLOGIE. 
■ Nabízíme moderní pracoviště 
a špičkové přístroje,rodinnou atmo-
sféru,podporu vzdělávání a rozvoje, 
NEPOŽADUJEME KVALIFIKAČNÍ DO-
HODY NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁ-
VÁNÍ, výhodné mzdové podmínky, 
volno po službách, 25 dní dovolené 
+ 2 sick days, penzijní připojištění, ja-
zyky, stravování, jesle a další benefity. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME LÉKAŘE  
DO SPECIALIZOVANÝCH 
AMBULANCÍ
PLICNÍ, OČNÍ, UROLOGIE, DĚTSKÁ 
NEUROLOGIE, DIABETOLOGIE. Mož-
no i kratší úvazek či dohoda. Min. 
kmen podmínkou. Moderní a špič-
kově vybavené ambulance! 
■ Nabízíme nadstandardní mzdu 
a širokou škálu benefitů. 
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel.: 317 756 554

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE 
SÍDLEM V OSTRAVĚ
LÉKAŘ/KA –  
MIKROBIOLOG

DO ANTIBIOTICKÉHO  
STŘEDISKA
■ Podrobnosti: https://zuova.cz/
home/NabidkaZamestani?id=2
■ Bližší informace poskytne 
Mgr. Eva Krejčí, Ph.D., tel. 596 200 317, 
603 535 751, eva.krejci@zuova.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

CKTCH BRNO
PŘIJME LÉKAŘE/KU – 
OBOR KARDIOLOGIE,  
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ
Centrum kardiovaskulární a tran- 
splantační chirurgie Brno se sí- 
dlem Pekařská 53, 656 91 Brno, 
příspěvková organizace, zastoupe-
ná ředitelem Doc. MUDr. Petrem 
Němcem, CSc., MBA nabízí volné 
místo LÉKAŘ/KA v oboru kardiolo-
gie, vnitřní lékařství.
■ Požadujeme: ukončené VŠ 
vzdělání na LF v oboru všeobecné 
lékařství; zařazení do specializačního 
vzdělávání v oboru kardiologie, vnitř-
ní lékařství; praxe v oboru; schopnost 
aktivního, samostatného jednání; 
pracovitost, spolehlivost a odpověd-
nost; trestní bezúhonnost.
■ Nabízíme: práci na prestižním 
pracovišti; možnost dalšího rozvo-
je; stabilní pracovní a platové pod-
mínky; plný úvazek; zaměstnanec-
ké benefity. 
■ Termín nástupu: možný ihned 
nebo dle dohody 
■ Kontaktní osoba: 
MUDr. Sikora Jiří – tel. 543 182 507, 
jiri.sikora@cktch.cz
■ Profesní životopisy zasílejte 
na adresu: CKTCH Brno, 
Personální oddělení – p. Klanicová, 
Pekařská 53, 656 91 Brno nebo na 
e-mail: ivana.klanicova@cktch.cz

přijme:
lékaře pro infekční ambulanci

• Specializace v oboru infekční lékařství vítána
Nabízíme vysoké mzdové ohodnocení

a dále
lékaře na interní oddělení, lékaře na patologii

a
lékaře na anesteziologicko-resuscitační oddělení

Nabízíme:
• Zajímavé finanční ohodnocení                   • Náborový příspěvek
• Příležitost seberealizace                             • Možnost ubytování
• Centrum sportu a relaxace v areálu          • Benefity nemocnice
• Bezúplatné vzdělávání bez smluvních závazků
• Zaměstnanecký program mobilního operátora
• 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

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

Odborný léčebný ústav Jevíčko 
se nachází v krásném prostředí 
nedaleko města Jevíčka v Par-
dubickém kraji. Léčebna byla 
postavena již za první republi-
ky, má tedy dlouholetou tradici, 
a je známá nejen u nás, ale i za 
hranicemi naší vlasti. Oddělení 
nespecifických plicních one-
mocnění má celorepublikovou 
působnost a zabývá se diagnos-
tikou, diferenciální diagnosti-
kou a léčbou netuberkulózních 
onemocnění dýchacích cest, 
plic, pohrudnice a mezihrudí.

Odborná činnost je zaměřena 
zvláště na onemocnění, která se  
v populaci vyskytují ve stále se zvy-
šující míře: chronický zánět průdu-

šek, CHOPN – chronická obstrukční 
bronchopulmonální nemoc, astma 
bronchiale, záněty plic a dýchacích 
cest, pneumoonkologická one-
mocnění a v současné době přijí-
máme stále více pacientů po pro-
dělaném onemocnění Covid-19. 

Od roku 2015 provádíme v rámci 
působnosti našeho pracoviště. Na 
velkém úspěchu a efektivitě plic-
ní rehabilitace, jakožto podpůrné 
léčby pneumologických onemoc-
nění, má obrovský podíl speciálně 
vyškolený personál v čele s fyziote-
rapeuty, kteří mimo jiné používají...

Více informací naleznete ZDE

ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV JEVÍČKO 
PŘEDSTAVENÍ ÚSTAVU

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


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.

NELÉKAŘI
PRAHA

VŠCHT PRAHA
HLEDÁ ZDRAVOTNÍ 
SESTRU
Zdravotní sestra – plný úvazek 
(Po-Pá) na VŠCHT Praha. Komplex-
ní práce zdravotní sestry v ordinaci 
praktického a závodního lékaře; 
Administrativa.
■ Požadujeme: min SZŠ s ma-
turitou, praxe v ambulanci vítána, 
znalost práce na PC a PC Doctor, 
AJ vítána. 
■ Nabízíme pevnou pracovní 
dobu PO-PÁ, zam. benefity (pří-
spěvek na stravu, příspěvek na 
penzijní připojištění, dětský kou-
tek, firemní rekreační zařízení, 
možnost parkování), 6 týdnů do-
volené, příjemné pracovní prostře-
dí v nově zrekonstruované ordina-
ci – zázemí stabilní české VŠ na 
Praha 6, v blízkosti metra Dejvická.
Nástup IHNED / dohodou. 
■ Zašlete strukturovaný živo-
topis na Jolana.lukesova@vscht.cz

 

DOMOV SV. KARLA  
BOROMEJSKÉHO
HLEDÁ VŠEOBECNOU 
SESTRU
Domov sv. Karla Boromejského 
hledá všeobecnou zdravotní ses- 
tru do nepřetržitého provozu.
Pěkné prostředí, možnost ubyto-
vání pro ženy, přátelský a dobrý 
kolektiv, spokojení pacienti.
■ Více na www.domovrepy.cz. 
■ Životopis zasílejte na: 
konsolata@domovrepy.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ

OBLASTNÍ NEMOCNICE  
KOLÍN, A.S.
PŘIJMEME VŠEOBECNÉ 
/ PRAKTICKÉ / DĚTSKÉ 
SESTRY
Volná místa: Centrální operační sály; 
Centrální sterilizace; Dětské odděle-
ní; Endoskopické centrum; Chirurgic-
ké oddělení; Interní oddělení; Neuro-
logické oddělení; Oční oddělení; ORL 
oddělení; RDG oddělení; Rehabilitač-
ní oddělení; Resuscitační oddělení 

a víceoborová JIP; Urologické oddě-
lení; Domácí zdravotní péče.
■ Požadujeme: odpovídající vzdě-
lání; vítáme letošní absolventy! 
■ Náborový příspěvek: náborový 
příspěvek 20 000 Kč
■ Nabídka pro studenty oborů 
Všeobecná sestra a Praktická ses- 
tra: pro studenty se zájmem o jeden 
z uvedených oborů máme připraven 
motivující stipendijní program.
■ Nabízíme: práci na plný i částeč-
ný úvazek (ranní i směnný provoz); 
nové, moderní pracovní prostředí; 
věrnostní odměny, odměny z vý-
sledku hospodaření; podporu vzdě-
lávání a seberealizace; propracovaný 
zaměstnanecký program benefitů
formou cafeterie; příspěvek na pen-
zijní připojištění; dotované stravo-
vání; týden dovolené navíc; pojiš-
tění odpovědnosti za způsobenou 
škodu; příspěvek na jazykové kurzy; 
firemní školku; ubytovací zařízení.
■ Kontakt: Mgr. Daniel Veselý, 
oddělení lidských zdrojů, 
tel.: 321 756 616
E-mail: 
daniel.vesely@nemocnicekolin.cz
...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME VŠEOBECNÉ ČI 
PRAKTICKÉ SESTRY

LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ CHIRURGIE, 
INTERNA, ORTOPEDIE, ODDĚLENÍ 
DLOUHODOBÉ OŠETŘOVATELSKÉ 
PÉČE, ARO, ORL - VŠE NEPŘETRŽITÝ 
PROVOZ/TURNUSY. 
Moderní prostředí, rodinná atmo-
sféra, elektronická dokumentace, vý-
hodná mzda + náborový příspěvek, 
příspěvek na bydlení pro mimo-be-
nešovské, zajištění ubytování, osob-
ní rozvoj, stravování, jesle, penzijní 
připojištění, 25 dní dovolené + 2 sick 
days, zdarma očkování proti chřipce 
a další benefity. NEPOŽADUJEME 
KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA SPECIA-
LIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!
■ Více info 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

Písecká nemocnice patří k výji-
mečným zdravotnickým zaříze-
ním České republiky díky péči, 
kterou poskytuje. V řadě pří-
padů předčí svojí komplexnos-
tí i nemocnice podstatně větší. 
Dlouhodobě se zaměřuje na za-
vádění moderních osvědčených 
výkonů.

Nemocnice disponuje kapacitou 
423 lůžek. Pracuje zde 903 zaměst-
nanců. Ročně je v ní hospitalizová-
no 16 500 pacientů, lékaři zde pro-
vedou 10 tisíc operací a téměř 200 
tisíc ambulantních vyšetření.

Nemocnice Písek, a.s. se pravidelně 
umísťuje na prvních místech pres-
tižního klání o titul Nemocnice ČR. 
Písecká nemocnice tím dokazuje, 
že obstojí i mezi velkými fakultními 
nemocnicemi. 
Nemocnice je mimo jiné držitelem 
akreditace bezpečnosti SAK ČR...

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE PÍSEK VYNIKÁ V LÉČBĚ I V PŘÍSTUPU

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/nemocnice-pisek-vynika-v-lecbe-i-v-pristupu

