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Přijmeme lékaře oftalmologa (s atestací nebo se základním kmenem) do akreditované oční ambulance 
v Šumperku. 
■ Nabízíme  úvazek 1,0 nebo 0,8, spolupráci zkušených sester a optometristy. 
Platové ohodnocení až 120.000,-Kč měsíčně + zaměstnanecké benefity. 
Také je možné stát se podílníkem ambulance za individueálních finančních podmínek. 
■ Kontakt: tel. 608 840 531, e-mail: optomedic@seznam.cz

OPTOMEDIC DD S.R.O. ■ PŘIJMEME LÉKAŘE OFTALMOLOGA – AŽ 120.000 KČ/MĚSÍC

OPTIKAOPTO
MEDIC

Nemocnice Na Františku Praha 1 přijme:
- lékař se specializovanou způsobilostí RDG; 
- lékař se specializovanou způsobilostí ARO;
- lékař se specializovanou způsobilostí RHB; 
- lékař se specializovanou způsobilostí Neurologie;
- lékař se specializovanou způsobilostí Urologie.
■ Nabízíme: Příjemné kulturně-historické prostředí v centru Prahy; práce v akreditovaném zdravotnickém zařízení; parkování v areálu nemoc-
nice;  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.).
■ Kontakt: lékaři: Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM, T: +420 222 801 370, M: Yvona.Vlckova@nnfp.cz, www.nnfp.cz
zdr. personál: Mgr. Hana Veselá, hlavní sestra, M: vesela@nnfp.cz, www.nnfp.cz

■ NABÍZÍME: Nadstandardní finanční ohodnocení; Vysoce odbornou a pestrou práci; Možnost plného nebo zkráceného úvazku; Moderní 
prostředí vybavené kvalitními přístroji; Práce se sportovci a běžnou klientelou (variabilní diagnózy – nejčastěji problematika páteře, natržené 
svaly, entesopatie a stavy po ASK, problematika Achillovy šlachy); Příjemný, vstřícný pracovní kolektiv; Možnost pronajmutí prostor pro sou-
kromou odpolední či večerní praxi; Možnost dalšího vzdělávání; Nástup možný IHNED nebo dle dohody.
■ Prosíme o Vaši odpověď na e-mail: Bc. Marie Bořilová: marieborilova@barnamedical.cz, Tel.: 728 332 052
■ Adresa pracoviště: Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3 – Žižkov, 130 00

BARNA MEDICAL S. R. O. ■  HLEDÁME – LÉKAŘE V OBORU  
REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU ■ PŘIJMEME LÉKAŘE A NELÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ

■ 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

- všeobecná a praktická sestra; 
- sestra pro perioperační péči; 
- sestra pro intenzivní péči; 
- zdravotnický záchranář; 
- ošetřovatel, sanitář.

■ Charakteristika pozice: diagnostika a léčba v rámci oboru vnitřního lékařství; léčba pacientů 
s onemocněním srdce, plic, jater, slinivky břišní, ledvin, štítné žlázy, žilního a tepenného systému.
■ Požadujeme: ukončené vysokoškolské vzdělání; lékař/ku (i absolvent) se zájmem nemocniční medicínu; 
praxe v oboru vítána, není však podmínkou.
■ Nabízíme: malou nemocnici s velkým srdcem; nadstandardní ohodnocení; možnost dalšího vzdělávání 
pod odborný vedením; úvazek 0,5 až 1,0 dle dohody; benefity společnosti.
■ Bližší informace poskytne: Daniela Borovicová, tel.: +420 556 771 720, e-mail: daniela.borovicova@nvb.cz
■ Více informací naleznete na www.nvb.cz

BÍLOVECKÁ NEMOCNICE, A.S. ■ HLEDÁME LÉKAŘE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ



PRAHA

POLIKLINIKA  
PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PRO-
SEK A.S., PRAHA 9 
PŘIJME LÉKAŘE –  
DIABETOLOGA
Přijmeme do prac. poměru na 
kratší úv. 0,4 (nebo DPP, DPČ) lé-
kaře se specializ. způsob. v oboru: 
DIABETOLOGIE. 
■ Nástup ihned či dle dohody. 
■ Prac. doba pokud možno v Po, 
Út. Vhodné i pro důchodce (věk není 
rozhodující). Prac. úv. dohodou.
■ Nabízíme: Přátelský kolektiv. 
Podpora 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) za-
šlete na e-mail: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz. 
■ Kontakt: Prchalová O., 
personální odd., tel. 266 010 106. 
...............................
NEMOCNICE NA BULOVCE
HLEDÁME LÉKAŘE/
LÉKAŘKU NA 
INTERNÍ ODDĚLENÍ
■ Hledáme: lékaře se základním 
kmenem i lékaře s odbornou spe-
cializací (vnitřní lékařství, kardio-
logie, intenzivní či urgentní me-
dicína) se zájmem o nemocniční 
medicínu i práci v pohotovostním 
režimu.
■ Nabízíme: dlouhodobé pracov-
ní uplatnění na interním oddělení 
s veškerým zázemím velké ne-
mocnice a tedy s možností kom-
plexní péče o pacienta; možnost 

profesního růstu a vzdělávání; pro 
zájemce o intenzivní medicínu 
možnost zapojení do práce na 
plně vybaveném JIP; příležitost 
pro atestované lékaře zastávat 
vedoucí pozici (vedoucího lůžko-
vé stanice); vysoce nadstandartní 
finanční ohodnocení; náboro-
vý příspěvek; 5 týdnů dovolená,  
3 dny Sick Days; velkou škálu za-
městnaneckých benefitů; možnost 
parkování v areálu nemocnice; 
v neposlední řadě přátelský kolek-
tiv a podporu ze stran kolegů. 
■ Kontakt: 
lenka.svancarova@bulovka.cz. 
Rádi se s Vámi potkáme a předsta-
víme Vám naši nemocnici, kliniku 
i náš tým.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

ONK, A.S., NEMOCNICE 
KUTNÁ HORA
PŘIJMEME LÉKAŘE 
VÍCE SPECIALIZACÍ
ONK, a.s., Nemocnice Kutná 
Hora přijme lékaře / lékařku dia-
betologa a lékaře / lékařky na 
akreditované pracoviště interní-
ho oddělení.
■ Nabízíme: motivační platové 
ohodnocení, bohaté zaměstna-
necké benefity, zázemí krajské ne-
mocnice akreditované SAK, pod-
porujeme profesní růst a rozvoj.
■ Požadujeme: pro práci dia-
betologa SZ v oboru diabetolo-
gie a endokrinologie, případně 
ukončený základní interní kmen 
a probíhající vzdělávání, pro 
práci lékaře interního oddělení 
praxe, kmen či SZ vítána.
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná, 
tel. 327 503 497, 724 175 878, 
email: jitka.novotna@nemkh.cz 
www.nemkh.cz

LÉKAŘI NEMOCNICE NA BULOVCE
HLEDÁME LÉKAŘE 
DO SLATINNÝCH 
LÁZNÍ TOUŠEŇ
■ Požadavky: Hledáme lékaře 
s minimálně základním kmenem 
a praxí.
■ Nabízíme: stabilní pracovní 
dobu; zázemí lázeňského kom-
plexu včetně možnosti celoden-
ního stravování; možnost využití 
služebního apartmánu, případně 

možnost si zažádat o služební byt 
v Praze; nadstandartní finanční  
ohodnocení; 5 týdnů dovolená,  
3 dny SickDays; velkou škálu za-
městnaneckých benefitů; velmi 
přátelský kolektiv; v neposlední 
řádě velmi hezké přírodní okolí 
lázní, vhodné pro turistiku, cyklis-
tiku i jiné sporty.
■ Kontakt: 
lenka.svancarova@bulovka.cz. 
Rádi se s Vámi potkáme a lázně 
spolu se zdravotnicím týmem 
Vám představíme.

Nemocnice AGEL Nový Jičín je 
jedinou nemocnicí s komplexní 
strukturou poskytované zdravot-
ní péče v novojičínském regionu. 
Do její spádové oblasti patří na 
170 tisíc obyvatel. Součástí Ne-
mocnice AGEL Nový Jičín je také 
detašované pracoviště ve Vít-
kově a nadregionální špičkové 
Komplexní onkologické centrum.

I díky němu byly v nemocnici 
otevřeny centrální operační sály  

a anesteziologicko-resuscitační 
oddělení vybavené nejmoderněj-
ším vybavením, včetně robotické-
ho systému pro operační výkony. 
Díky této dvousetmilionové inves-
tici vzniklo pracoviště, které svou 
výbavou a komplexní technikou 
patří ke špičce v rámci České re-
publiky...

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE AGEL NOVÝ JIČÍN A. S.
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

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

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■  PŘIJMOU PNEUMOLOGA A VŠEOBECNÉ 
SESTRY DO DĚTSKÝCH LÉČEBEN

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-8


NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE  
BENEŠOV PŘIJME 
NEONATOLOGA  
ČI PEDIATRA  
SE ZÁJMEM  
O PRÁCI NA  
NOVOROZENECKÉM  
ODDĚLENÍ
Specializovaná způsobilost pod-
mínkou. Velmi výhodné mzdové 
podmínky, moderní prostředí, 
rodinná atmosféra, přátelský ko-
lektiv, 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
NEMOCNICE  
BENEŠOV PŘIJME 
LÉKAŘE DO  
SPECIALIZOVANÝCH 
AMBULANCÍ
ENDOKRINOLOGIE, DIABETOLO-
GIE, OČNÍ, UROLOGIE. 
Možno i kratší úvazek či dohoda. 
Min. kmen podmínkou. Moderní 
a špičkově vybavené ambulance! 
■ 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
...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE  
BENEŠOV PŘIJME 
LÉKAŘE  
NA ODDĚLENÍ
CHIRURGIE, PATOLOGIE, INTERNA, 
ORL, RADIOLOGIE, HEMATOLOGIE 
A TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ. 
■ Nabízíme moderní pracoviš-
tě a špičkové přístroje, rodinnou 
atmosféru, podporu vzdělávání 
a rozvoje, ŽÁDNÉ KVALIFIKAČ-
NÍ DOHODY NA SPECIALIZAČNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ, výhodné mzdové 
podmínky, volno po službách, 25 
dní dovolené + 2 sick days, penzijní 

připojištění, jazyky, stravování, jes-
le a další benefity. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554.
...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ  
NEMOCNICE  
BENEŠOV –  
LÉKAŘ  
NA ÚSTAVNÍ  
POHOTOVOSTNÍ 
SLUŽBY
Specializovaná způsobilost pod-
mínkou. 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.

JIHOČESKÝ KRAJ

CARA PLASMA 
S.R.O.
PŘIJME LÉKAŘE – 
I BEZ ATESTACE
Lékař / i bez atestace/ pro nové 
dárcovské centrum v Českých 
Budějovicích. 
■ Výše úvazku dohodou. 
■ Nástup od května 2021. 
■ Nabízíme: Mzdu 50-60.000,- 
hrubého a firemní benefity. 
■ Kontakt: Mgr.M.Hegerová, 
t. 602 579 183. 
hegerova@caraplasma.cz.

DĚTSKÁ  
PSYCHIATRICKÁ  
NEMOCNICE OPAŘANY
HLEDÁME DO TÝMU  
PSYCHIATRY
Dětská psychiatrická nemocnice 
Opařany hledá do týmu DĚTSKÉ-
HO A DOROSTOVÉHO PSYCHI-
ATRA. LÉKAŘE po absolvování 
základního kmene v pediatrii 
nebo psychiatrii. ABSOLVENTA se 
zájmem o dětskou a dorostovou 
psychiatrii.
■ Nabízíme: zajímavý nadstan-
dardní náborový příspěvek, práci 
ve špičkovém specializovaném 
akredito-vaném zařízení, možnost 
profesního a odborného růstu, 
zvýhodněné platové podmínky, 
zaměstnanecké výhody, možnost 

ubytování. Preferujeme osobní 
nebo online jednání.
■ Nástup dle dohody nebo 
ihned.
■ Kontakt: Ing. Nagyová, 
tel. 724 379 233, 
e-mail: nagyova@dpnoparany.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

R + R S R.O. ,MUDR. 
ROUČE FRANTIŠEK, 
VŠEOBECNÝ  
PRAKTICKÝ LÉKAŘ
HLEDÁME  
PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE
Hledáme PRAKT. LÉKAŘE . 
Velmi dobré plat. podmínky.
■ Kontakt: tel: 602 771 661

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

NEMOCNICE AGEL 
NOVÝ JIČÍN A. S.
PŘIJMEME  
ZÁSTUPCE  
PRIMÁŘE  
NEUROLOGIE
■ Kvalifikace: vysokoškolské 
vzdělání; specializovaná způso-
bilost v oboru; licence ČLK pro 
výkon vedoucí funkce; minimál-
ně 5 let praxe v oboru.
■ Nabízíme: nástupní bonus 
150.000,- Kč; služební automobil 
i pro soukromé účely.
■ Kontakt: Bc. Sokolovská; 
tel.: +420 601 321 661; 
kariera@nnj.agel.cz

Předmětem činnosti Dětské lé-
čebny pohybových poruch Bos-
kovice je poskytování komplex-
ní rehabilitační a léčebné péče 
dětem s poruchami pohybového 
aparátu, s poúrazovými a poope-
račními stavy. Péče je poskytová-
na dětem od 1 do 18 let.

Indikace
-  dětská mozková obrna a jiné po-

ruchy centrálního i periferního 
nervového systému,

-  degenerativní a heredofamiliární 
onemocnění,

-  stavy po úrazech a operacích 
CNS,

-  svalová onemocnění,
-  vrozené i získané ortopedické 

vady,
-  stavy po ortopedických opera-

cích.

Komplexní léčebný program je 
sestavován zcela individuálně dle 
typu a tíže postižení dítěte. Pro-
vádíme zácvik rodičů pro domácí 
cvičení.

Dětská léčebna pohybových po-
ruch je jednou ze tří dětských léče-
ben příspěvkové organizace Jiho-
moravské dětské léčebny, jejímž 
zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Léčba je zaměřena především na 
rehabilitaci, která využívá velké 
množství metod, zejména Vojtovu 
metodu, techniky Bobath koncep-
tu, proprioreceptivní neuromus-
kulární facilitaci. Dále synergickou 
reflexní terapii, terapii...

Více informací naleznete ZDE

JIHOMORAVSKÉ DĚTSKÉ LÉČEBNY, P.O.
DĚTSKÁ LÉČEBNA POHYBOVÝCH
PORUCH BOSKOVICE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/detska-lecebna-pohybovych-poruch-boskovice


NEMOCNICE AGEL 
NOVÝ JIČÍN A. S.
PŘIJMEME  
LÉKAŘE NA ARO
■ Kvalifikace: vysokoškolské 
vzdělání lékařského směru (příle-
žitost i pro absolventy).
■ Nabízíme: zajímavé benefity, 
kontaktujte nás.
■ Kontakt: Bc. Sokolovská; 
tel.: +420 601 321 661; 
kariera@nnj.agel.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÉ  
DĚTSKÉ LÉČEBNY, P.O.
PŘIJMOU  
VEDOUCÍHO  
LÉKAŘE LÉČEBNY 
– PEDIATRA
Jihomoravské dětské léčebny, 
příspěvková organizace, Praco-
viště Dětská léčebna 

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

HORNMED S.R.O.
LÉKAŘ/LÉKAŘKA 
ALERGOLOGIE BRNO
■ Požadujeme: atestaci z oboru, 
nebo alespoň částečně pediatric-
ký či interní kmen, zájem o speci-
alizaci v alergologii, příjemné vy-
stupování a trestní bezúhonnost.
Nabízíme: zaškolení a přivedení 
k atestaci na akreditovaném pra-
covišti, nadstandardní mzdové 
ohodnocení, firemní benefity pří-
jemné pracovní prostředí, podpo-
ra dalšího vzdělávání.
■ Kontakt: 
rohovsky@hornmed.cz

NELÉKAŘI
PRAHA

MUDR. MARCELA  
KUBÁTOVÁ
ZDRAVOTNÍ  
SESTRA
Praktický lékař přijme zdravotní ses-
tru do ordinace Praha 5 Barrandov.
■ Kontakt: 603 585 081

POLIKLINIKA  
PROSEK A.S.
POLIKLINIKA  
PROSEK A.S. ,  
PRAHA 9 PŘIJME 
VŠEOBECNOU  
SESTRU – EEG
Přijmeme do prac. poměru na krat-
ší úv. (cca 0,6) všeobecnou sestru 
do EEG laboratoře - nutný spec. 
kurz a praxe. Samostatná práce 
s dospělými i dětmi, příjemné prac. 
prostředí vybavené moderním pří-
strojem. Nástup dle dohody. Rozvr-
žení prac. doby dohodou.
■ Nabízíme: Jednosměnný 
provoz a stabilní zaměstnání. Pří-
jemný kolektiv. Benefity-např.: 
příspěvek na stravu, penzijní přip., 
kulturu. 5 týdnů dov., 3 dny Sick 
days. Benefitní karta na volnoča-
sové aktivity.
■ V případě zájmu kontaktujte 
hlavní s. pí Mačákovou, 
tel. 604 217 304, 266 010 179 (206), 
e-mail: 
macakova.m@poliklinikaprosek.cz. 
...............................
POLIKLINIKA  
PROSEK A.S.
POLIKLINIKA 
PROSEK A.S, 
PRAHA 9 PŘIJME 
FARMACEUTICKÉHO 
ASISTENTA
Přijmeme do prac. poměru na 
kratší úv. (cca 0,75) FARMACEU-
TICKÉHO ASISTENTA do lékárny-
-prodejny zdrav. prostředků. Ná-
stup ihned nebo dle dohody. 
■ Požadujeme: Vzdělání v obo-
ru farm. as. (laborant) - NUTNÉ, zá-
kon 96/04 Sb. Praxe vítána, možno 
i absolvent.
■ Nabízíme: Stabilní zaměstnání. 
Prac. doba bez víkendů. Podpora 
vzdělávání. Benefity: např. příspě-
vek na stravu, kulturu, penzijní 
přip. 3 dny Sick days. Benefitní kar-
ta na volnočasové aktivity. 5 týdnů 
dovolené. 
■ Kontakt: Mgr. Podlahová, 
ved. lékárny, tel. 266 010 419, 
e-mail: 
lekarnice@poliklinikaprosek.cz, 
pí Suchá, farm. as. v prodejně, 
tel. 266 010 210. 
■ V případě zájmu zašlete pro-
fesní životopis.

NEJEN odborné ➜
➜ bestsellery ➜ e-knihy 

10 %
SLEVA
s kódem: 

ZvZ

KNI
HY

Jen obtížně byste hledali zaříze-
ní, a to nejen na území republiky, 
ale i v širším evropském regionu, 
v jehož prostorách je poskytová-
na lékařská péče nepřetržitě od 
14. století. Jedinečnost Nemoc-
nice Na Františku dokumentují  
i jména lékařských kapacit, které 
v nemocnici pracovaly – Theofil 
Šrámek, Kristian Zeidler, prof. 
Plencziz, prof. Bayer, prof. Piťha, 
dr. Kreisinger a řada dalších. Ze 
současných lékařských autorit si 
vám dovolujeme představit prof. 
MUDr. Rudolfa Špačka CSc., pri-
máře interního oddělení nemoc-
nice a náměstka ředitele, které-
mu jsme položili pár otázek.

Profesor Rudolf Špaček je uzná-
vaným kardiologem a primářem 
interního oddělení Nemocnice 

Na Františku. V červenci byl vě-
deckou radou Univerzity Karlovy 
oceněn stříbrnou medailí za dlou-
holetou vědeckou a pedagogic-
kou činnost. Od svých studentů 
mimo jiné vyžaduje profesionální 
a etický přístup. „Jsem zkrátka ze 
staré školy a už to nejde změnit,“ 
říká lékař, který byl v 90. letech  
u zrodu zcela nového systému 
péče o pacienty s infarktem. 

Proč jste si z medicínských oborů 
vybral právě kardiologii? Co vás na 
ní lákalo?

Pro kardiologii jsem se rozhodl 
ještě jako medik. Především na 
začátku mých lékařských studií...

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-7


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

ČESKÁ  
LABORATORNÍ S.R.O.
ZDRAVOTNÍ  
LABORANT  
MIKROBIOLOGIE 
A BIOCHEMIE
Česká laboratorní s.r.o. hledá 
zdravotního laboranta na oddě-
lení mikrobiologie a biochemie
■ Nabízíme: 6 týdnů dovole-
né, stravenky, MultiSport
■ Požadujeme: vzdělání 
v oboru zdravotní laborant 
nebo laboratorní asistent
■ Místo pracoviště: Pod Krej-
cárkem 975/2, Praha 3
■ V případě zájmu piště na 
klima@ceslab.cz nebo 
volejte: 778 428 633

STŘEDOČESKÝ KRAJ

ONK, A.S., NEMOCNICE 
KUTNÁ HORA
PŘIJMEME  
VŠEOBECNOU  
SESTRU
ONK, a.s., Nemocnice Kutná
Hora přijme všeobecnou ses- 
tru pro intenzivní péči do směn-
ného provozu.
■ Nabízíme: motivační plato-
vé ohodnocení, bohaté zaměst-
nanecké benefity, podporuje-
me profesní růst a rozvoj, práci 
v malé nemocnici v krásném 
historickém městě, plný nebo 
částečný úvazek
■ Požadujeme: odbornou 
způsobilost, PSS v oboru ARIP 
nebo SZ pro intenzivní péči.
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná, 
tel. 327 503 497, 724 175 878, 
email: jitka.novotna@nemkh.cz 
www.nemkh.cz

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE  
BENEŠOV PŘIJME 
VŠEOBECNÉ ČI 
PRAKTICKÉ SESTRY
LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ (zejména 
CHIRURGIE, INTERNA) - NEPŘETR-
ŽITÝ PROVOZ. Moderní prostředí,

rodinná atmosféra, elektronická 
dokumentace, výhodná mzda + 
náborový příspěvek, příspěvek na 
bydlení pro mimo-benešovské, 
zajištění ubytování, osobní rozvoj, 
stravování, jesle, penzijní připojiš-
tění, 25 dní dovolené + 2 sick da-
ys,další benefity. NEPOŽADUJEME 
KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA SPECI-
ALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!
■ Více info na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: 
pam@hospital-bn.cz,
tel.: 317 756 554.
...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE  
BENEŠOV 
PŘIJME 
RADIOLOGICKÉHO 
ASISTENTA
Výhodná mzda + NÁBOROVÝ 
PŘÍSPĚVEK, moderní pracoviště 
a špičkové přístroje, stabilní ko-
lektiv, profesní a osobní rozvoj, 
příspěvek na bydlení pro mimo-
-benešovské uchazeče, zajištění 
ubytování, penzijní připojištění, 
stravování, jesle, jazyky, 25 dní do-
volené + 5 dní dodatkové dovo-
lené + 2 sick days, další benefity. 
■ Více informací na 
www.hospital-bn.cz, 
■ Kontakt: 317 756 554, 
pam@hospital-bn.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

LÉČEBNÉ 
A REHABILITAČNÍ 
CENTRUM S.R.O.
PŘIJME  
FYZIOTERAPEUTA/
FYZIOTERAPEUTKU
Léčebné a rehabilitační centrum 
s.r.o., Englišova 526/95, Opava 
přijme do pracovního poměru 
FYZIOTERAPEUTA/FYZIOTERA-
PEUTKU.
■ Požadujeme: VŠ vzdělání 
v oboru FYZIOTERAPIE
■ Nabízíme: smluvní mzda s be-
nefity, plný nebo částečný úvazek
■ Nástup: dle dohody
■ Kontakt: 
Bc. Andrea Kavanová, 
email: asistent@lrc.cz, 
tel. 553 760 544

Nemocnice Rudolfa a Stefanie 
Benešov je středně velkou ne-
mocnicí Středočeského kraje. 
Její tradice sahá do doby Rakous-
ko-Uherské, do roku 1898, kdy 
byla otevřena. Disponuje řadou 
ambulantních pracovišť a 10 lůž-
kovými odděleními s celkovou 
kapacitou 436 lůžek. 

V nabídce má i speciální pro-
gramy, jako je péče o válečné 
veterány, spánková laboratoř, 
estetická medicína, sportovní 
medicína, kýlní centrum a dal-
ší. Součástí nemocnice je lékár-
na a laboratorní komplement. 
Od roku 2014 je nemocnice 
akreditována Spojenou akre-

ditační komisí v oblasti kvality  
a bezpečí poskytované péče.

Kontinuálně již několik let probí-
hají v nemocnici velmi význam-
né investice do její modernizace  
a rozvoje, které vedou k výrazné-
mu zlepšení komfortu pacientů  
a zaměstnanců. Byly zde pořízeny 
nové přístroje v hodnotě sto mili-
onů korun, dále byla kompletně 
zrekonstruována a nově vybavena 
celá řada oddělení nemocnice jako 
např. dětské oddělení , neurologic-
ké oddělení, multioborová jednot-
ka intenzivní péče...

Více informací naleznete ZDE

PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE RUDOLFA 
A STEFANIE BENEŠOV, A. S.

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-rudolfa-a-stefanie-benesov-a-s

