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Jsme tu pro Vás již 9 let
ČERVEN 2021

HLEDAJÍ LÉKAŘE / LÉKAŘKU do pracovního poměru nebo i na výpomoc.
■ Nabízíme: příjemné a klidné lázeňské prostředí, vysoké finanční ohodnocení, ubytování a další benefity
■ Požadujeme: VŠ vzdělání lékařského směru s atestací z interny nebo rehabilitace
■ Bližší informace poskytne: Ing. Dortová, tel: 727 870 642 nebo email: hr@royalspa.cz

■ POŽADUJEME: VOŠ  nebo VŠ v oboru fyzioterapie
■ NABÍZÍME: Měsíční mzdu 28 000 až 32 000 Kč; Náborový příspěvek 10 000 Kč; Pracovní doba Po-Pá (sobotní směna cca 1x měsíčně); 
Nadstandardní odborné kurzy; Služební byt; Příspěvek na dopravu.
■ KONTAKT: Paní Hlaváčková, tel. +577 659 104 nebo email: sekretariat@miramare-luhacovice.cz

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA PANKRÁC PŘIJME SESTRY A LÉKAŘE 
■ NABÍZÍME: motivující finanční ohodnocení, 6 týdnů dovolené (25+5), 5 dnů indispozičního volna, podporu při odborném 
rozvoji a vzdělávání, ubytování pro mimopražské, závodní stravování, parkování zdarma na vyhrazeném parkovišti, příspěvky 
na penzijní připojištění, rekreace atp.  ■ NÁSTUP: Ihned / Dohodou
VŠEOBECNÉ SESTRY NA ODDĚLENÍ CHIRURGIE, INTERNY, POLIKLINIKY 
■ Požadujeme: odbornou způsobilost, bezúhonost, samostatnost ■ Doplňující informace: práce na plný úvazek,
- chirugie a interna směnný provoz (06:30-19:00/18:30-07:00) - poliklinika jednosměnný provoz (06:00-14:30 nebo 07:30-16:00)
LÉKAŘE INTERNISTU se specializací vnitřní lékařství, LÉKAŘE PRAKTIKA se specializací všeobecné lékařství
■ Doplňující informace: pracovní poměr plný/zkrácený úvazek nebo DPČ. TĚŠÍME SE na Vaši odpověď.
■ Více informací o nemocnici poskytne: Mgr. Marta Gollová, MGollova@vez.pan.justice.cz, tel.: +420 722 985 218
■ Kontakt personální oddělení: paní Markéta Šandová, MSandova@vez.pan.justice.cz, tel.: +420 261 032 106, 724 168 391

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LUHAČOVICE – SANATORIUM MIRAMARE, S.R.O. ■  HLEDAJÍ LÉKAŘE/LÉKAŘKU

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LUHAČOVICE – SANATORIUM MIRAMARE, S.R.O.  
■  PŘIJMOU FYZIOTERAPEUTY / MZDA 28 000 - 32 000 KČ

VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA PANKRÁC - NEMOCNICE S POLIK. ■  PŘIJME SESTRY A LÉKAŘE 

Přijme:  lékaře/lékařky na interní oddělení; lékaře / lékařky na LDN oddělení;
lékaře – diabetologa; lékaře se specializací radiodiagnostika.
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, bohaté zaměstnanecké benefity, zázemí krajské nemocnice 
akreditované SAK, podporu profesního růstu a rozvoje, příjemné pracovní prostředí
■ Požadujeme: odbornou způsobilost, specializovaná způsobilost vítána (příp. ukončený kmen)
■ 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 VÍCE SPECIALIZACÍ

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: ihned 
■ Více informací poskytne Mgr. Juřeníková, tel.: 734 795 357, e-mail: kariera@lazneluhacovice.cz , www.lazneluhacovice.cz 

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■  PŘIJMOU PNEUMOLOGA A ZDRAVOTNÍ SESTRY



LÉKAŘI
PRAHA

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 kardioanes-
tezie 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 

...............................
POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK A.S.,  
PRAHA 9 PŘIJME  
LÉKAŘE – DIABETOLOG, 
INTERNISTA
Přijmeme do prac. poměru na kratší úv. 
lékaře se specializ. způsob. v oboru: DIA-
BETOLOGIE a INTERNA (vnitřní lék.).
■ Nástup ihned či dle dohody. U dia-
betologa prac. doba pokud možno v Po 
a Út. U internisty přivítáme kombinaci 
práce v ambulanci interny a na lůžkovém 
odd. následné péče.  Vhodné i pro dů-
chodce (věk není rozhodující). 
■ Nabízíme: Přátelský kolektiv. Podpo-
ra vzdělávání. Benefity-např.: Příspěvek  
na stravu, penzijní přip., kulturu, 3 dny  

sick days, 5 týdnů dovolené. Bene-
fitní karta na volnočasové aktivity.
■ Nabídky (prof. životopis) zašlete na 
e-mail: prchalova.o@poliklinikaprosek.cz. 
■ Kontakt: Prchalová O., 
personální odd., tel. 266 010 106. ...............................
DOMOV SV. KARLA  
BOROMEJSKÉHO
HLEDÁ LÉKAŘE NA  
LŮŽKOVÉ ODD. LDN
Domov sv. Karla Boromejského 
(www.domovrepy.cz) v Praze hledá zku-
šeného lékaře na lůžkové oddělení LDN. 
Atestace v oboru interna, všeobecné lé-
kařství nebo geriatrie. 
■ Nabízíme méně náročnou práci než 
v nemocnici, pěkné prostředí, sehraný 
kolektiv, dobrou pověst našeho zařízení. 
■ Očekáváme motivovaného spolupra-
covníka, který bude rád sloužit seniorům 
a bude mít laskavý a trpělivý přístup k ne-
mocným i jejich rodinným příslušníkům.
■ Kontakt: sestra Konsoláta, prosím 
o CV na konsolata@domovrepy.cz

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ 
NEMOCNICE V PRAZE
HLEDÁ FONIATRA ČI 
ORL LÉKAŘE
Foniatrická klinika VFN a 1. LF UK hledá 
lékaře foniatra či ORL lékaře se zájmem 
o obor foniatrie.
■ Požadujeme: dobrou znalost čes-
kého jazyka, příjemné vystupování, 
spolehlivost, ochotu učit se nové 
věci.
■ Nabízíme: malý, velmi přátelský 
kolektiv. Možnost zkráceného úvazku 
dle domluvy. Zaměstnanecké benefity.
■ Kontakt: miroslava.hrbkova@vfn.cz, 
tel. 224 964 911 přijme:

lékaře pro infekční ambulanci
Nabízíme vysoké mzdové ohodnocení

a dále

lékaře na oddělení následné péče
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

Máme větší obvod a chtěli bychom  
rozšířit stávající ordinační dobu.

Hledáme LÉKAŘKU nebo LÉKAŘE    
do zavedené, rodinné ordinace v Berouně. 

Nabízíme:
● pracovní dobu a úvazek dle domluvy
● spolupráci se zkušenou a milou sestrou
● seznámení s chodem ordinace
● zázemí moderní, akreditované ordinace vybavené novými přístroji
● práci v rodinné firmě, kde se snažíme vyjít si navzájem vstříc
● nadstandardní platové ohodnocení dle výše úvazku (až 95.000 Kč měsíčně)
Požadujeme:
● ukončené VŠ vzdělání
● základní znalost práce na PC, znalost programu PC Doktor výhodou
● atestace je vítaná, ale není podmínkou 
Kontakt: tel.: +420 728 184 102, mail: rytirova@lekarberoun.cz

Pro ambulantní práci i klinický výzkum na plný nebo částečný úvazek.
■ Bližší informace: Eva Vítková, eva.al@seznam.cz, tf. 608614030, www.revmavita.cz

REVMATOLOGICKÁ AMBULANCE ZLÍN ■ PŘIJME ZDRAVOTNÍ SESTRU

V tomto článku bychom Vám rádi 
poskytli odpovědi na otázky, které 
Vás uchazeče o zaměstnání mohou 
zajímat.

Nemocnice s poliklinikou je nedílnou 
součástí Vazební věznice Praha-Pan-
krác a je výkonným zdravotnickým 
zařízením Vězeňské služby ČR, kte-
ré zajišťuje a poskytuje komplexní 
zdravotní péči ústavní i ambulantní 
v rozsahu základní, specializované  
a zvlášť specializované diagnostické 
a léčebné péče a komplexní ošetřo-
vatelské péče. 

Nemocnice s Poliklinikou Praha- 
Pankrác (dále také „NsP“) patří mezi  
2 nemocnice Vězeňské služby ČR, která 
zajišťuje zdravotní péči pro pacienty ve 
výkonu trestu, či výkonu vazby spádově 
pro celou Českou Republiku. Ke zvlád-

nutí této významné zdravotní pozice je 
vyčleněno pro hospitalizované celkem  
103 lůžek a zřízena síť odborných am-
bulancí. V průběhu kalendářního roku je 
hospitalizováno v NsP více než 2 000 pa-
cientů a realizuje se více než potřebných  
500 operačních výkonů. V pracovním po-
měru zaměstnává NsP aktuálně 75 kme-
nových zaměstnanců a 59 zaměstnanců, 
kteří pro NsP vykonávají, v rámci svých 
dalších úvazků, práci na základě dohod 
konaných mimo pracovní poměr. Jedná 
se o vysoce erudované lékaře IKEM, Fa-
kultní Thomayerovy nemocnice, Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady a soukro-
mých praxí.. Mimořádné nadstandardní 
místo ve spolupráci s Nemocnicí s Polikli-
nikou - Praha Pankrác zaujímá historicky  
i profesně ÚVN Praha Střešovice...

Více informací naleznete ZDE

PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE 
S POLIKLINIKOU PRAHA – PANKRÁC

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-s-poliklinikou-praha-pankrac


STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE DO  
SPECIALIZOVANÝCH  
AMBULANCÍ
PLICNÍ, OČNÍ, UROLOGIE. Možno i kratší 
úvazek či dohoda. Min. kmen podmín-
kou. Moderní a špičkově vybavené am-
bulance! 
■ Nabízíme nadstandardní mzdu a širo-
kou škálu benefitů. 
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel.: 317 756 554...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE NA 
ODDĚLENÍ
ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ OŠETŘOVA-
TELSKÉ PÉČE, HEMATOLOGIE A TRANS-
FÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ, INTERNA. 
■ Nabízíme moderní pracoviště a špič-
kové přístroje, rodinnou atmosféru, 
podporu vzdělávání a rozvoje, NEPOŽA-
DUJEME KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA SPE-
CIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, výhodné mzdo-
vé podmínky, volno po službách, 25 dní 
dovolené + 2 sick days, penzijní připojiště-
ní, jazyky, stravování, jesle a další benefity. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554

NEMOCNICE BENEŠOV
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 
NEMOCNICE BENEŠOV – 
PŘIJME 
SPECIALIZOVANÉHO  
LÉKAŘE NA ÚSTAVNÍ  
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Práce na DPČ. 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................................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME NEONATOLOGA 
ČI PEDIATRA SE ZÁJMEM 
O PRÁCI NA  
NOVOROZENECKÉ  
ODDĚLENÍ
Specializovaná způsobilost podmínkou. 
Velmi výhodné mzdové podmínky, moder-
ní 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 Pardubického kraje, a. s.,  
poskytující zdravotní péči v 5 nemocnicích  
regionu s ročním obratem vyšším než  
5 miliard korun a více než 4 900 zaměstnanci, 

                      přijme

LÉKAŘE/KU
na kožní oddělení Pardubické nemocnice

Požadujeme:
■  specializovaná způsobilost v oboru  

dermatovenerologie nebo splněný základní  
dermatovenerologický kmen

Nabízíme:
■  práce na plný úvazek či zkrácený úvazek
■  perspektivní pozici v akreditované nemocnici
■  odpovídající mzdové ohodnocení
■  příjemné pracovní prostředí
■  zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené,  

5 dnů zdravotního volna tzv. sick days,  
příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní  
připojištění, podpora vzdělávání, možnost  
ubytování a další)

■  možnost dalšího vzdělávání v oboru
■  práci u největšího zaměstnavatele  

v Pardubickém kraji
■  nástup dle dohody
■  místo výkonu práce v Pardubické nemocnici

Více informací poskytne: 
primář kožního oddělení MUDr. David Stuchlík

tel. +420 466 014 401, david.stuchlik@nempk.cz.

www.nempk.cz

                          přijme

STANIČNÍ SESTRU
Požadujeme:
■  odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra ■  praxe ve zdravotnictví min. 5 let
■  zkušenosti na vedoucí pozici výhodou ■  specializace v oboru
 Nabízíme:
■  práce na plný úvazek ■  jednosměnný provoz
■  perspektivní pozici v akreditované nemocnici  ■  příjemné pracovní prostředí
■  zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna tzv. sick days, příspěvek  

na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, podpora vzdělávání, možnost ubytování a další)
■  nástup dle dohody                                                   ■  místo výkonu práce v Pardubické nemocnici
Více informací poskytne: Eva Říhová, tel. +420 466 011 167, e.rihova@nempk.cz.

VŠEOBECNOU SESTRU
Požadujeme:
■  odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra ■  praxe ve zdravotnictví výhodou
 Nabízíme:
■  práce na plný úvazek či zkrácený úvazek ■  jednosměnný provoz
■  perspektivní pozici v akreditované nemocnici  ■  příjemné pracovní prostředí
■  zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna tzv. sick days, příspěvek  

na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, podpora vzdělávání, možnost ubytování a další)
■  nástup dle dohody                                                   ■  místo výkonu práce v Pardubické nemocnici
Více informací poskytne: Petra Vernerová, tel. +420 466 011 167, p.vernerova@nempk.cz.

přijme FYZIOTERAPEUTA/KU
Požadujeme:
■ Vyšší odborné vzdělání či vysokoškolské vzdělání v oboru fyzioterapeut 
■  Výhodou zaměření na sportovní medicínu
 Nabízíme:
■  jednosměnný provoz                                              ■  perspektivní pozici v akreditované nemocnici
■  zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dny zdravotního volna tzv. sick days, zvýhodněné 

závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění, odměny k pracovnímu jubileu a další)
■  možnost dalšího odborného vzdělávání v oboru  ■  přístup do odborné knihovny
■  nástup dle dohody                                                  ■  místo výkonu práce v Pardubické nemocnici
Více informací poskytne: Petra Vernerová, tel. +420 466 011 167, p.vernerova@nempk.cz.

www.nempk.cz

Nemocnice Pardubického kraje, a. s., poskytující zdravotní 
péči v 5 nemocnicích regionu s ročním obratem vyšším  
než 5 miliard korun a více než 4 900 zaměstnanci, 

na kardiologické oddělení (koronární jednotku) 
Pardubické nemocnice

na chirurgickou kliniku –centrální operační 
sály Pardubické nemocnice

na centrum rehabilitace  
v Pardubické nemocnici

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.,  
poskytující zdravotní péči v 5 nemocnicích  
regionu s ročním obratem vyšším než  
5 miliard korun a více než 4 900 zaměstnanci, 

                      přijme

LÉKAŘE/KU
na kožní oddělení Pardubické nemocnice

Požadujeme:
■  specializovaná způsobilost v oboru  

dermatovenerologie nebo splněný základní  
dermatovenerologický kmen

Nabízíme:
■  práce na plný úvazek či zkrácený úvazek
■  perspektivní pozici v akreditované nemocnici
■  odpovídající mzdové ohodnocení
■  příjemné pracovní prostředí
■  zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené,  

5 dnů zdravotního volna tzv. sick days,  
příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní  
připojištění, podpora vzdělávání, možnost  
ubytování a další)

■  možnost dalšího vzdělávání v oboru
■  práci u největšího zaměstnavatele  

v Pardubickém kraji
■  nástup dle dohody
■  místo výkonu práce v Pardubické nemocnici

Více informací poskytne: 
primář kožního oddělení MUDr. David Stuchlík

tel. +420 466 014 401, david.stuchlik@nempk.cz.

www.nempk.cz

                          přijme

STANIČNÍ SESTRU
Požadujeme:
■  odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra ■  praxe ve zdravotnictví min. 5 let
■  zkušenosti na vedoucí pozici výhodou ■  specializace v oboru
 Nabízíme:
■  práce na plný úvazek ■  jednosměnný provoz
■  perspektivní pozici v akreditované nemocnici  ■  příjemné pracovní prostředí
■  zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna tzv. sick days, příspěvek  

na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, podpora vzdělávání, možnost ubytování a další)
■  nástup dle dohody                                                   ■  místo výkonu práce v Pardubické nemocnici
Více informací poskytne: Eva Říhová, tel. +420 466 011 167, e.rihova@nempk.cz.

VŠEOBECNOU SESTRU
Požadujeme:
■  odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra ■  praxe ve zdravotnictví výhodou
 Nabízíme:
■  práce na plný úvazek či zkrácený úvazek ■  jednosměnný provoz
■  perspektivní pozici v akreditované nemocnici  ■  příjemné pracovní prostředí
■  zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna tzv. sick days, příspěvek  

na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, podpora vzdělávání, možnost ubytování a další)
■  nástup dle dohody                                                   ■  místo výkonu práce v Pardubické nemocnici
Více informací poskytne: Petra Vernerová, tel. +420 466 011 167, p.vernerova@nempk.cz.

přijme FYZIOTERAPEUTA/KU
Požadujeme:
■ Vyšší odborné vzdělání či vysokoškolské vzdělání v oboru fyzioterapeut 
■  Výhodou zaměření na sportovní medicínu
 Nabízíme:
■  jednosměnný provoz                                              ■  perspektivní pozici v akreditované nemocnici
■  zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dny zdravotního volna tzv. sick days, zvýhodněné 

závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění, odměny k pracovnímu jubileu a další)
■  možnost dalšího odborného vzdělávání v oboru  ■  přístup do odborné knihovny
■  nástup dle dohody                                                  ■  místo výkonu práce v Pardubické nemocnici
Více informací poskytne: Petra Vernerová, tel. +420 466 011 167, p.vernerova@nempk.cz.

www.nempk.cz

Nemocnice Pardubického kraje, a. s., poskytující zdravotní 
péči v 5 nemocnicích regionu s ročním obratem vyšším  
než 5 miliard korun a více než 4 900 zaměstnanci, 

na kardiologické oddělení (koronární jednotku) 
Pardubické nemocnice

na chirurgickou kliniku –centrální operační 
sály Pardubické nemocnice

na centrum rehabilitace  
v Pardubické nemocnici

Zkušení specialisté, nejmodernější 
vybavení a s tím související špičko-
vá péče o pacienty, ale i náročnější 
operace a diagnózy. I tak by se dala 
jednoduše popsat takzvaná vysoce 
specializovaná centra. Těch fungu-
je v Nemocnici Pardubického kraje 
hned několik a v několika oborech. 
Čtyři z nich v letošním roce úspěšně 
obhájila své statuty, a od Minister-
stva zdravotnictví tak opět získala 
zelenou pro léčbu pacientů, s je-
jichž obtížemi si ne každé pracovi-
ště poradí.

Až čtyři stovky infarktů ročně

Jedním z těchto speciálních praco-
višť je Komplexní kardiovaskulární 
centrum péče pro dospělé tvoře-

né spoluprací mezi kardiologickým 
oddělením Pardubické nemocnice, 
Fakultní nemocnicí Hradec Králové  
a Kardiologickým centrem AGEL. 
„Díky tomu, že jsme vysoce specia-
lizované centrum, se můžeme starat 
o pacienty s akutními infarkty, s váž-
nou srdeční arytmií, s projevy těžké-
ho srdečního selhání nebo o ty, kteří 
mají vady na srdečních chlopních,“ 
vysvětluje primář kardiologického 
oddělení Pardubické nemocnice Jan 
Matějka. Vedle těch nejzávažnějších 
problémů se však centrum věnuje  
i běžnějším onemocněním...

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, A.S.
NADĚJI NA VYLÉČENÍ INFARKTŮ, 
MOZKOVÝCH PŘÍHOD NEBO NÁDORŮ 
DÁVAJÍ VYSOCE SPECIALIZOVANÁ CENTRA

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/nadeji-na-vyleceni-infarktu-mozkovych-prihod-nebo-nadoru-davaji-vysoce-specializovana-centra


PLZEŇSKÝ KRAJ

LÉČEBNÉ LÁZNĚ  
KONSTANTINOVY LÁZNĚ A.S.
PŘIJMEME LÉKAŘE
■ Požadujeme: lékaře/lékařku s ates-
tací v oboru se zaměřením na prevenci, 
léčbu a rehabilitaci kardiovaskulárních 
nemocí a pohybového ústrojí (RFM, 
kardiologie, ortopedie, neurologie).
Komunikace v NJ/RJ výhodou. 
■ Nabízíme: Nástup možný ihned; 
plný/zkrácený úvazek,práci v menším 
kolektivu, zajímavé mzdové ohodno-
cení, služební byt,pružnou pracov-
ní dobu,aktivní podporu při dalším 
vzdělávání,zaměstnanecké stravování, 
příspěvek na penzijní připojištění, za-
městnanecké benefity.
■ Kontakt: Kolářová Jana 
tel.602 514 797,
email:personalni@konstantinovy.cz

JIHOČESKÝ KRAJ

SALVUS SF S.R.O.
PRAKTICKÝ ZUBNÍ LÉKAŘ
Nestátní zdrav.zařízení SALVUS SF 
s.r.o., hledá zubní lékaře do zavedené 
praxe. Výhledově možnost převzetí 
do soukromé praxe. Výhodné platové 
podmínky!!!!!
■ Místo výkonu: Suchdol nad Lužni-
cí, Jižní Čechy
■ Požadujeme: vysokoškolské vzdě-
lání; zodpovědný a vstřícný přístup; 
profesionální a zodpovědný přístup ke 
svěřené práci.
■ Nabízíme: Moderní vybavení, mož-
nost provozování zubní laboratoře, 
vynikající finanční ohodnocení (be-
nefity); Benefit do výše 600.000,00Kč 
s prac. smlouvou na 3 roky; Benefit 
1.000.000,00Kč s prac.smlouvou na  
5 let; 5 týdnů dovolené; Služební vozi-
dlo; Finanční odměna za doporučení 
zaměstnance; Byt.
■ Nástup možný ihned.
■ V případě zájmu o tuto pracovní 
nabídku nás kontaktujte:
tel.: 607 904 890, 
e-mail: deti@salvus-sf.cz
tel.: 602 658 559, 
e-mail: calkovska@stasek.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

NEMOCNICE  
S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, 
PŘÍSPĚVKOVÁ  
ORGANIZACE
NEMOCNICE HAVÍŘOV 
HLEDÁ LÉKAŘE
absolventy i atestované - interna, infekce, 
anesteziologie, ORL, pediatrie, plicní. Prá-
ce na plný i částečný úvazek, dynamické 
a rodinné pracovní prostředí, podpora 

vzdělávání a dalšího růstu, odpovídající 
finanční ohodnocení, stipendia a nábo-
rové příspěvky, podpora bydlení, závodní 
stravování, 5 týdnů dovolené, sick days. 
■ Kontakt: social@nsphav.cz 

NELÉKAŘI
STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE  
BENEŠOV PŘIJME  
RADIOLOGICKÉHO  
ASISTENTA
Výhodná mzda + NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK, 
moderní pracoviště a špičkové přístroje, 
stabilní kolektiv, profesní a osobní rozvoj, 
příspěvek na bydlení pro mimo-benešov-
ské uchazeče, zajištění ubytování, penzij-
ní připojištění, stravování, jesle, jazyky,  
25 dní dovolené + 5 dní dodatkové do-
volené + 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  
VŠEOBECNÉ ČI  
PRAKTICKÉ SESTRY
LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ CHIRURGIE,I NTERNA,  
ORTOPEDIE, ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ 
OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE – VŠE NEPŘETR-
ŽITÝ PROVOZ/TURNUSY. Moderní pro-
středí,rodinná atmosféra, elektronická 
dokumentace, výhodná mzda + náborový 
příspěvek, příspěvek na bydlení pro mimo-
-benešovské,zajištění ubytování, osobní 
rozvoj, stravování, jesle, penzijní připojiště-
ní, 25 dní dovolené + 2 sick days, zdarma 
očkování proti chřipce a další benefity. 
NEPOŽADUJEME KVALIFIKAČNÍ DOHODY 
NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!
■ Více info na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt:pam@hospital-bn.cz,
tel.: 317 756 554.

ONK, A.S., NEMOCNICE  
KUTNÁ HORA
PŘIJME VŠEOBECNÉ 
A PRAKTICKÉ SESTRY
ONK, a.s., Nemocnice Kutná Hora přij- 
me všeobecnou sestru pro intenzivní 
péči a všeobecné/praktické sestry do 
směnného provozu.
■ Nabízíme: motivační platové 
ohodnocení, bohaté zaměstnanecké 
benefity, plný nebo částečný úvazek, 
práci v malé nemocnici v krásném his-
torickém městě, podporujeme profes-
ní růst a rozvoj
■ Požadujeme: odbornou způsobi-
lost, specializační vzdělání výhodou
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná, 
tel. 327 503 497, 724 175 878, email: 
jitka.novotna@nemkh.cz, www.nemkh.cz

NEMOCNICE AGEL  
ŘÍČANY, A.S.
PŘIJMEME VŠEOBECNÉ 
SESTRY DO SMĚNNÉHO 
PROVOZU
Do našeho týmu hledáme pečlivé, komu-
nikativní, empatické sestřičky, pro které 
bude pacient na prvním místě. Máme 
pro Vás různé benefity a výhodou je také 
zázemí stabilní společnosti AGEL. 
■ Pro více informací kontaktujte:
Email: klara.pavlisova@agel.cz
Tel.: +420 601 158 700
Těšíme se na Vás!

PLZEŇSKÝ KRAJ

REHA-PITR S.R.O.
PŘIJME SESTRU
Soukromá rehabilitační praxe REHA-
-PITR s.r.o. v Plzni přijme na poloviční 
i větší úvazek zdravotní sestru pro 
práci na ambulanci a pro práci lym-
foterapeuta. V lymfoterapii zaškolíme 
a zajistíme certifikovaný kurz. Výhodné 
platové podmínky, flexibilní pracovní 
doba, skvělý kolektiv. 
■ Kontakt: pitrk@volny.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

PMOST 2021 S.R.O.
SESTRA MOST
Hledáme zdravotnické sestřičky pro 
plazmaferetické centrum. Zdravotnic-
ké vzdělání SŠ/VOŠ/VŠ, praxe v oboru

vítána, ale není nutná. Vše vás naučí-
me a zaškolíme. Jde o čistě denní pro-
voz, 7hodinové směny. 
■ Nabízíme smysluplnou práci v hez-
kém novém prostředí, R/O, občerst-
vení na pracovišti, káva a pitný režim 
zdarma, stravenky, dovolená 5 týdnů.
■ Pro více informací nás kontaktujte  
na pmost2021@gmail.com nebo na 
776 660 460.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

DOMOV U BIŘIČKY
PŘIJME PRAKTICKÉ/
VŠEOBECNÉ SESTRY
Domov U Biřičky Hradec Králové PŘIJME 
PRACOVNÍKY NA NÍŽE UVEDENÉ POZICE: 
PRAKTICKÁ SESTRA/VŠEOBECNÁ SESTRA
■ Podmínky pro přijetí: minimálně 
střední vzdělání s maturitní zkouškou – 
obor praktická sestra/všeobecná sestra
■ Platové rozpětí: praktická sestra od 
24 800 ,-- Kč, všeobecná sestra 26 730,-- 
Kč dle praxe v oboru + zvláštní příplatky 
až do výše 7 000,-Kč + příplatky ke mzdě 
+ osobní ohodnocení po zkušební době
■ Zájemce prosíme o zaslání struktu-
rovaného životopisu nejlépe emailem 
na adresu: lparalova@ddhk.cz. 
■ Pro bližší informace, prosím, volejte 
na tel. číslo 495 405 329 Lenka Páralová. 
Vybraní zájemci budou pozvaní na výbě-
rové řízení a jejich osobní údaje budou 
posuzovány v souvislosti s obecným na-
řízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 
Po ukončení výběrového řízení budou 
všechny životopisy skartovány.

Čtvrté patro budovy Nové inter-
ny Nemocnice Rudolfa a Stefanie 
Benešov, a.s. je po kompletní re-
konstrukci. Slavnostně se otevřelo 
v pátek 14. května 2021 za účasti 
hejtmanky Středočeského kra-
je Mgr. Petry Peckové (STAN) a 
radního pro oblast zdravotnictví  
Ing. Pavla Pavlíka (ODS). Slavnostní 
pásku si tentokrát přestřihli sami 
zdravotníci.

„V roce 2016 se započalo s rekon-
strukcí dětského oddělení v pátém 
patře a chvíli poté jsme slíbili, že 

uděláme vše pro to, abychom v ma-
ximálně možné míře, kterou umožní 
stávající konstrukční možnosti budo-
vy, provedeme rekonstrukci pavilonu 
interních oborů na úroveň zdravot-
nického provozu, který odpovídá 
dnešním potřebám a standardům. 
Toto jsme díky silné podpoře vlastní-
ka nemocnice, trpělivosti personálu  
i pacientů a také především díky nad-
standardně vstřícnému přístupu ar-
chitekta a stavební firmy BDS Benešov 
zvládli. Zvládli jsme to výtečně...

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE BENEŠOV – PAVILON INTERNY 
JE PO KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/pavilon-interny-je-po-kompletni-rekonstrukci


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

vá spolupráce; výhodou je orientace ve 
zdravotnickém právu; zájem se nadále 
vzdělávat; trestní bez úhonnost
■ Nabízíme: možnost dalšího vzdělává-
ní – profesního růstu; 5 týdnů dovolené; 
závodní stravování; příspěvek na penzijní 

LIBERECKÝ KRAJ

NEMOCNICE TANVALD
PŘIJME VŠEOBECNÉ 
A PRAKTICKÉ SESTRY
■ Požadujeme: odbornou způso-
bilost k výkonu povolání všeobecná 
nebo praktická sestra
■ Nabízíme: možnost ubytování, 
podporu při specializačním vzdělávání 
– ARIP, PSS, flexibilní a zkrácené úvaz-
ky, příplatek na stravování v jídelně 
nemocnice, odměny k pracovním ju-
bileím, penzijní připojištění, příjemné 
pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené
■ Kontakt: Věra Chvojková 
tel. 483 367 354, 
vera.chvojkova@mediterra.cz

NEMOCNICE TANVALD
PŘIJME ŘEDITELE-KU 
OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE 
(HLAVNÍ SESTRU)
■ Požadavky: dokončené magis- 
terské či bakalářské vzdělání v oboru 
všeobecná sestra nebo tříleté studium 
v oboru diplomovaná všeobecná ses- 
tra, specializace ARIP - sestra pro inten-
zivní péči výhodou; praxe v oboru, pra-
xe ve vedoucí pozici (staniční, vrchní, 
nebo hlavní sestra);  trestní bezúhon-
nost, zdravotní způsobilost, organizač-
ní, komunikační a řídící schopnosti. 
■ Nabízíme: příjemné pracovní 
prostředí, seberealizaci ve stabilní 
společnosti, nadstandardní finanční 
ohodnocení, firemní bonusy, 5 týd-
nů dovolené, příplatek na stravování, 
možnost dalšího vzdělávání, příspěvek 
na penzijní pojištění, služební telefon, 
podporu vedení společnosti, profesní 
růst, stáže v holdingových nemocni-
cích, možnost zajištění ubytování 
■ Přihlášky do výběrového řízení, 
včetně strukturovaného životopisu, 
přehledu dosavadní odborné praxe, 
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů (ne 
starší než 3 měsíce), telefonické spoje-
ní a e-mail zasílejte na adresu: 
Nemocnice Tanvald s.r.o., personální 
oddělení, Nemocniční 287, 
468 41 Tanvald

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

NEMOCNICE VE  
FRÝDKU-MÍSTKU, P.O.
PŘIJMEME  
VŠEOBECNÉ SESTRY, 
PRAKTICKÉ SESTRY, 
PORODNÍ ASISTENTKY, 
ZDRAVOTNICKÉ  
ZÁCHRANÁŘE
Naší předností je individuální a lidský 
přístup. Vnímáme potřeby i připomínky 

našich pacientů a zaměstnanců a společ-
ně vytváříme příjemné pracovní prostředí 
pro naše zaměstnance.
■ Nabízíme: Odpovídající mzdové 
ohodnocení – zařazení do platové třídy 
a stupně dle nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech zaměstnan-
ců ve veřejných službách a správě; Práce 
v nově zrekonstruovaném moderním 
prostředí; Možnost ubytování za přijatel-
nou cenu; 5 týdnů dovolené; Sick Days; 
Fokus Pass poukázky; Nemocniční pou-
kázky; Příspěvek na penzijní nebo životní 
připojištění až 12.000 Kč /rok; Příspě-
vek na stravování - závodní stravování;  
Podpora specializačního a celoživotního 
vzdělávání; Příjemné pracovní zázemí, 
podpora kolektivu
■ V případě studia v oboru všeobecná 
sestra v kombinované formě – úhrada 
školného – studijní volno – plán směn 
s maximálním vyhověním požadavkům 
z důvodu studia.
■ Příplatky: Směnnost, víkendy, svátky 
a noční; Po zapracování osobní ohodno-
cení
■ V případě zájmu a podání bližších 
informací kontaktujte:
Mgr. Jarmila Dostálová; 
Mgr. Emília Juříčková
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči; 
vedoucí odd. lidských zdrojů
tel. 558 415 021, 
e-mail: dostalova@nemfm.cz
tel. 558 415 091, 
e-mail: jurickova@nemfm.cz

MANAGEMENT
STŘEDOČESKÝ KRAJ

PSYCHIATRICKÁ  
NEMOCNICE KOSMONOSY
INTERNÍ AUDITOR
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy přij- 
me interního auditora (výše úvazku dle 
dohody)
■ Požadujeme: VŠ ekonomického za-
měření; praxe v oblasti ekonomiky; praxe 
v oboru zdravotnictví s výhodou; organi-
zační a komunikační schopnosti; trestní 
bezúhonnost
■ Nabízíme: možnost dalšího vzdělává-
ní – profesního růstu; 5 týdnů dovolené; 
závodní stravování; příspěvek na penzijní 
připojištění; ubytování; dopravní dostup-
nost
Nástup dle dohody.
■ Profesní CV zasílejte na: 
dagmar.stipkova@pnkosmonosy.cz 
do 30. 6. 2021, tel. kontakt: 326 715 731...............................
PSYCHIATRICKÁ  
NEMOCNICE KOSMONOSY
MANAŽER PRO KVALITU
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy přij- 
me manažera pro kvalitu (výše úvazku 
dle dohody).
■ Požadujeme: VŠ vzdělání; základní 
orientace ve zdravotnictví;  organizační, 
řídící a komunikační schopnosti; týmo-

připojištění; ubytování; dopravní dostup-
nost.
Nástup dle dohody.
■ Profesní CV zasílejte na: 
dagmar.stipkova@pnkosmonosy.cz 
do 30. 6.2 021, tel. kontakt: 326 715 731

Luhačovice patří mezi jedno z nej-
krásnějších měst na Moravě, mají 
krásnou architekturu i přírodu,  
16 minerálních pramenů indikova-
ných pro pitnou kúru i koupele.

Základem léčby v lázních je využití 
přírodních léčivých zdrojů a zdra-
votnická odbornost. Pro dosažení 
nejlepšího efektu lázeňské léčby 
jsme vytvořili na základě našich mno-
haletých zkušeností vlastní celostní 
přístup HEALTH BALANCE POINT®. 
Ke každému klientovi přistupujeme 
individuálně, respektujeme jeho po-
třeby a snažíme se najít jeho rovno-
váhu zdraví.

Luhačovice nabízí také bohaté kul-
turní vyžití, turistické a cyklistické 
trasy i jiné sportovní aktivity.

Lázeňské hotely MIRAMARE se na-
chází v klidném prostředí a přesto  
v blízkosti centra Luhačovic. 

Lázeňský hotel VILA ANTOANETA leží 
v klidné lázeňské čtvrti Luhačovic  
v blízkosti parku a kolonády. Hotel je 
skvělým místem pro relaxaci, láznění 
i dovolenou s dětmi. V letošním roce 
prošel velkou rekonstrukcí balneo 
úsek, hosty čeká nová sauna, velký 
bazén a odpočinková místnost Atmo-
sféru nového balneoprovozu ve VILE 
ANTOANETA Luhačovice tvoří citlivě 
zvolené stavební úpravy doplněné 
lázeňskými detaily a nové technic-
ké vybavení, které nabízí jako celek 
úchvatný zážitek...

Více informací naleznete ZDE

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LUHAČOVICE – 
SANATORIUM MIRAMARE, S.R.O.
LÁZNĚ S NEZAMĚNITELNOU ARCHITEKTUROU 
A OBLÍBENÝM MÍSTEM LÁZEŇSKÝCH HOSTŮ

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/lazne-s-nezamenitelnou-architekturou-a-oblibenym-mistem-lazenskych-hostu

