
www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz
Jsme tu pro Vás již 8 let

ČERVENEC 2020

■ Požadujeme: VŠ vzdělání se specializovanou způsobilostí v oboru RFM, další specializace  
v oboru neurologie, ortopedie nebo interny vítány. Zkušenosti s vedením týmu. 
■ Nabízíme: Motivující finanční ohodnocení. Zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci ROYAL SPA. Služební byt. Příspěvek na dopravu. 
■ Bližší informace poskytne: Ing. Dortová, tel: 727 870 642 nebo email: hr@royalspa.cz

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY ■ HLEDAJÍ VEDOUCÍHO LÉKAŘE / LÉKAŘKU

Do našeho OFTEX týmu ve Východních Čechách hledáme lékaře - oftalmologa na hlavní nebo částečný úvazek.
■ Požadujeme profesionální chování, vynikající komunikační dovednosti a aktivní zájem o nejmodernější způsoby diagnostiky, léčby a prevence očních nemocí.
■ Nabízíme odpovídající platové ohodnocení, nadstandardní pracovní podmínky, přátelský kolektiv, moderní vyšetřovací metody, možnost odborného růstu a stabilní 
zázemí kvalitní a dynamicky se rozvíjející soukromé sítě OFTEX. Skupina společností OFTEX má akreditaci II. stupně v oftalmologii. U pracovníků na částečný úvazek 
možnost pracovat v odpoledních hodinách či o sobotách.
■ V případě zájmu o tuto pozici zašlete svůj životopis s krátkou anotací personální manažerce OFTEX oční kliniky Janě Štaffové na adresu: staffova@oftex.cz. 
Pro více informací volejte telefonní číslo 608 800 886. ■ Více informací na www.oftex.cz

OFTEX OČNÍ KLINIKA ■ LÉKAŘ OFTALMOLOG

■ Požadujeme: VOŠ  nebo VŠ v oboru fyzioterapie 
■ Nabízíme: Zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci ROYAL SPA. Nadstandardní odborné kurzy. Služební byt. Příspěvek na dopravu.  
■ Kontakt: Paní Vizínová, teL. 583 394 005 nebo e-mail sekretariat@lazne-losiny.cz

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY ■ HLEDAJÍ FYZIOTERAPEUTY - MZDA AŽ 32.000 KČ/MĚSÍC

Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lázeňské skupiny Spa & Wellness Nature Resorts, přijmou do svých zdravotnických provozů: 
 - všeobecné sestry do Dětských léčeben  
Práce v nepřetržitém provozu- směny 12 h, některé ale i kratší- ranní nebo denní
■ 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.
- všeobecnou sestru do ambulance a závodní ordinace - pouze ranní směny
■ Nabízíme: v průměru kratší pracovní dobu 37,5 h/týden, 25 dnů řádné dovolené, možnost ubytování, aktivní podporu dalšího vzdělávání, zaměstnanecké 
stravování, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné výměnné rekreace, odměny při pracovních a životních výročích 
■ Info poskytne: Mgr. Juřeníková, tel.: 734 795 357, e-mail: kariera@lazneluhacovice.cz , www.lazneluhacovice.cz

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■  PŘIJMOU VŠEOBECNÉ SESTRY

■ Nabízíme: Nadstandardní platové ohodnocení; 5 týdnů dovolené; 3 dny zdravotního volna s náhradou mzdy (sick days)
Příjemné pracovní prostředí v akreditovaném zdravotnickém zařízení; Práce na plný i částečný úvazek; Účast na odborných seminářích, konferencích apod. 
s náhradou mzdy; Příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 131 Kč za odpracovanou směnu; Úhrada poplatků za členství v odborných společnostech. 
Nástup možný ihned.
■ Kontakt: Mgr. Rostislav Hampel, tel.: 266 083 011, e-mail: rostislav.hampel@kardiologie-sro.cz

Kardiologie na Bulovce, s.r.o. přijme kardiologa a sekundárního lékaře se zájmem o kardiologii.
■ Nabízíme: Nadstandardní platové ohodnocení; 5 týdnů dovolené; 3 dny zdravotního volna s náhradou mzdy (sick days); Příjemné pracovní prostředí 
v akreditovaném zdravotnickém zařízení; Práce na plný i částečný úvazek; Účast na odborných seminářích, konferencích apod. s náhradou mzdy; 
Příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 131 Kč za odpracovanou směnu; Úhrada poplatků za členství v odborných společnostech; Nástup možný ihned. 
■ Kontakt: Mgr. Rostislav Hampel, tel.: 266 083 011, e-mail: rostislav.hampel@kardiologie-sro.cz

KARDIOLOGIE NA BULOVCE S.R.O. ■ LÉKAŘ – ECHOKARDIOGRAFIE (TTE, TEE A OSTATNÍ)

KARDIOLOGIE NA BULOVCE S.R.O. ■ PŘIJME KARDIOLOGA A SEKUNDÁRNÍHO LÉKAŘE



ČESKÁ REPUBLIKA

AVENIER
PŘIJMEME LÉKAŘE
V současné době rozšiřujeme tým lé-
kařů v Karlových Varech, v Brně a na 
Praze 6. 
Do soukromých ambulancí Avenier 
a.s. hledáme lékaře, kteří se stanou 
odbornými poradci pro naše klienty 
v oblasti očkování a cestovní medi-
cíny. Pracovat u nás můžete na plný 
nebo na částečný úvazek pouze na 
denní směny od pondělí do pátku. Ke 
mzdě nabízíme velké množství bonu-
sů a benefitů.
■ Více informací najdete v sekci 
kariéra na www.avenier.cz. 
■ V případě zájmu pište na 
lidskezdroje@avenier.cz.

PRAHA

DOMOV SV. KARLA  
BOROMEJSKÉHO
PŘIJME LÉKAŘE/KU
Domov sv. Karla Boromejského 
v Řepích přijme lékaře či lékařku

(internista, prakt. lékař, geriatr) 
na výpomoc (DPČ po dohodě). 
■ Životopisy zasílejte na: 
konsolata@domovrepy.cz, 
■ Kontakt: 
sestra Konsoláta 
www.domovrepy.cz 

VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA – 
RUZYNĚ
VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ 
LÉKAŘ/KA – VEDOUCÍ 
ZDRAVOTNICKÉHO STŘEDISKA
Vazební věznice Praha – Ruzyně, Staré 
náměstí 3/12, Praha 6 přijme vedoucího 
lékaře zdravotnického střediska.
■ Nabízíme: Nabízíme: byt 3+1 v Pra-
ze; pracovní smlouvu na plný pracovní 
úvazek případně kratší; plat 95 000 Kč, 
při kratším úvazku se plat poměrně 
krátí; pracovní dobu pondělí až pátek 
bez víkendů; 25 dní dovolené; navíc  
5 dní dodatkové dovolené; 5 dní indis-
pozičního volna; příspěvek z FKSP na 
sport, kulturu a rekreace.
■ Kontakt: jhuzlikova@vez.ruz.justice.cz
tel.: 220 184 140, 728 468 761

LÉKAŘI

MĚSTSKÁ 
NEMOCNICE ČÁSLAV 
do svého týmu přijme 

LÉKAŘE 
(chirurg, gynekolog-porodník, 

radiolog, anesteziolog,  
hematolog  

a rehabilitační lékař)

Kontakt: Hana Janečková, Personální manažerka, 
tel.: +420 327 305 123, Mob.: +420 604 567 287, 
e-mail: hana.janeckova@nemcaslav.cz, 
www.nemcaslav.cz

Nabízíme Vám získání praxe v přátelském  
prostředí pod odborným vedením zkušených  
primářů oddělení. Naopak zkušení kolegové/ 
kolegyně naleznou v našich týmech prostor  
k realizaci svých nabytých odborných zkušenostech.

Neměla by Vám chybět odborná způsobilost dle  
zk. č. 95/2004 - lékař L3, ale velmi rádi uvítáme  
i lékaře v přípravě. Nemocnice je držitelem  
akreditace na specializační vzdělávání lékařů.

V Městské nemocnici Čáslav na Vás na oplátku 
čeká:
✧   smysluplná práce na hlavní pracovní  

poměr (popř. zkrácený)
✧   5 týdnů dovolené
✧   podpora vzdělávání v oboru, prostor pro 

realizaci
✧   dotované stravování
✧   příspěvek na dovolenou, letní tábory dětí
✧   zvýhodněný telefonní tarif

V případě, že Vás naše nabídka oslovila,  
budeme rádi, pokud nás kontaktujete,  
popř. se přijedete podívat osobně.  
Rádi se Vám budeme věnovat.

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

přijme lékaře / lékařku diabetologa a lékaře / lékařky na akreditované pracoviště interního oddělení.
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, bohaté zaměstnanecké benefity, zázemí krajské nemocnice akreditované SAK, podporujeme profesní růst a rozvoj
■ Požadujeme: pro práci diabetologa SZ v oboru diabetologie a endokrinologie, případně ukončený základní interní kmen a probíhající vzdělávání
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná, tel. 327 503 497, 724 175 878, email: jitka.novotna@nemkh.cz , www.nemkh.cz

ONK, A.S., NEMOCNICE KUTNÁ HORA ■ PŘIJME LÉKAŘE – DIABETOLOGA + NA INTERNÍ ODD.

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV A.S.
HOTEL BĚHOUNEK SLAVÍ 45 LET

V 70. letech v jáchymovských lázních 
vyvrcholil problém s nedostatečnou 
ubytovací kapacitou. Hotel Radium 
Palace nemohl uspokojit poptávku, 
která díky zdejším léčebným úspě-
chům a dobré pověsti sílila.

Zrodil se tedy projekt na nový 
moderní hotel. Architekt Antonín 
Tenzer, žák Pavla Janáka, umístil 
do svahu nad městem funkciona-

listicky laděný blok, který nesl jmé-
no po fyziku a popularizátorovi 
vědy Františku Běhounkovi. Stavby 
se ujala jugoslávská firma „7.juli“ 
Beograd za technické podpory 
PZO INTEREXPORT Bělehrad. Za 
bezmála 230 milionů tehdejších 
korun vyrostl nad Jáchymovem 
hotel Běhounek, tehdy Sanatori-
um akademika Běhounka. Stavba 
kopíruje svah obdobně jako sou-

sední Radium Palace a i přes svoji 
monumentalitu a strohost vytváří 
se svým o generace starším bra- 
trem pomyslnou jednotu.
Stejně jako jiné stavby té doby, 
ukrývá Běhounek četná umělec-
ká díla, která byla financována  
z celkové částky realizace. Interiéry 
se sice nedochovaly ve své pů-
vodní podobě, nicméně výtvarné 
instalace změnám nepodlehly. Ve 
zdejší kavárně tak můžete obdivo-
vat dvě nástěnné mozaiky Vlasti-
mila Květenského. Ty znázorňují 
stylizovaný pohled na Jáchymov. 
Kromě nich jsou tu umístěny i dal-
ší autorovy plastiky či plátna od 
Jindry Husárikové. Interiér tohoto 
postfunkcionalistického hotelu 
můžeme tedy vnímat jako jedi-
nečnou galerii s uměleckými díly, 
která plně odrážejí tehdejší esteti-
ku a výtvarný jazyk... 

Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/hotel-behounek-slavi-45-let


MINISTERSTVO VNITRA
HLEDÁ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
PRO DOSPĚLÉ – PRACOVIŠTĚ 
PRAHA
■ Požadujeme: VŠ vzdělání - lé-
kařská fakulta - všeobecné lékařství; 
praxe v oboru min. 3 roky; schopnost 
vedení menšího kolektivu; státní ob-
čanství ČR (nezbytné); zdravotní způ-
sobilost; trestní bezúhonnost.
■ Nabízíme: stabilní, příjemné 
a dobře vybavené pracovní prostře-
dí; jistota pravidelného příjmu; výho-
dy plynoucí ze služebního poměru;  
6 týdnů dovolené; příspěvky na rekre-
aci, stravování a další benefity. Finan- 
ční ohodnocení: od 90 tis. Kč/měsíc
■ Strukturovaný životopis zasílejte 
na mail: personalni@px.mvcr.cz  

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU 
A DÍTĚ
PŘIJME LÉKAŘE  INTERNISTU 
A ANESTEZIOLOGA
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 
přijme lékaře  internistu a anestezio-
loga. 
■ Nabízíme zázemí stabilní společ-
nosti s tradicí, zajímavé benefity. Mož-
nost práce na zkrácený úvazek.
■ Kontakt: personalni@upmd.eu,  
tel: 296 511 240/800.

STŘEDOČESKÝ KRAJ
NEMOCNICE BENEŠOV
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE 
BENEŠOV – LÉKAŘ NA ÚSTAVNÍ 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Specializovaná způsobilost podmínkou. 
Práce na DPČ. 
■ Nabízíme nadstandardní finanční 
ohodnocení. 
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt prim. MUDr. Michael Richter,
317 756 473,
michael.richter@hospital-bn.cz 
či 317 756 554, pam@hospital-bn.cz.

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV PŘIJME 
LÉKAŘE DO SPECIALIZOVANÝCH 
AMBULANCÍ
ENDOKRINOLOGIE, DIABETOLOGIE, 
OČNÍ, UROLOGIE, REHABILITACE. Mož-
no i kratší úvazek či dohoda. Min. kmen 
podmínkou. Moderní a špičkově vyba-
vené ambulance!
■ Nabízíme nadstandardní mzdu, pří-
spěvek na penzijní připojištění, stravová-
ní, 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, 
- NEUROLOGIE, 
- PATOLOGIE, 
- REHABILITACE, 
- ORL, ARO, RDG. 
■ Nabízíme moderní pracoviště a špič-
kové přístroje, rodinnou atmosféru, pod-
poru vzdělávání a rozvoje, ŽÁDNÉ KVA-
LIFIKAČNÍ DOHODY NA SPECIALIZAČNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ, výhodné mzdové pod-
mínky, volno po službách, 25 dní dovo-
lené + 2 sick days, penzijní připojištění, 
jazyky, stravování, jesle a další benefity. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554.

JIHOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE TÁBOR, A.S.
PŘIJMEME LÉKAŘE  
VÍCE SPECIALIZACÍ
Nemocnice Tábor, a.s. přijme
- Lékaře/ku pro oční oddělení 
- Lékaře/ku pro rehabilitační oddělení
- Lékaře/ku pro psychiatrické oddělení 
- Lékaře/ku pro neurologické oddělení
-  Lékaře/ku pro gynekologicko- 

-porodnické oddělení
- Lékaře/ku pro oddělení ARO
- Lékaře/ku pro oddělení patologie
- Lékaře/ku pro oddělení GASTRO
■ Vybrané profese s náborovým pří-
spěvkem
■ Více na https://www.nemta.cz/
pro-odborniky/kariera/

Děláme svoji práci srdcem
a chceme Tě do týmu!
Přijmeme lékaře, zdravotní sestry,  
fyzioterapeuty, ergoterapeuty  
a psychologa  
ve zdravotnictví/klinického psychologa

Nechodíme jen do práce, ale trávíme čas v čistém 
prostředí Krkonoš, užíváme si hor. 
Nabízíme náborový příspěvek, podporujeme další vzdělávání, 
přispíváme na dopravu, penzijní pojištění, poskytujeme ubytování, 
týden dovolené navíc a další benefity.

Kontakt: nela.ourednikova@janskelazne.com
telefon: 499 860 123, +420 770 138 678
www.janskelazne.com

Hospic na Svatém Kopečku je jedi-
ným kamenným zařízením tohoto 
typu v Olomouckém kraji s více než 
17-ti letou tradicí. Poskytuje odleh-
čovací pobytovou službu s důrazem 
na paliativní péči. Hospicová služba 
umožňuje nevyléčitelně nemocným 
lidem prožít kvalitně a důstojným 
způsobem závěrečné období jejich 
života, a to na základě nepřetrži-
tého poskytování paliativní péče, 
zejména s důrazem na tišení bolestí  

a zároveň tak umožnit pečujícím 
osobám nezbytný odpočinek.

Hospic byl zřízen Arcidiecézní cha-
ritou Olomouc v bývalém pout-
ním domě na Svatém Kopečku  
u Olomouce a slavnostně otevřen 
28. listopadu 2002 za přítomnosti 
arcibiskupa Mons. Jana Graubne-
ra. První nemocné pak přivítal po-
čátkem prosince 2002.
O klienty zde pečuje odborný per-

sonál, který tvoří lékaři, všeobecné 
a praktické sestry, ošetřovatelé, 
sanitáři, pracovníci v sociálních 
službách, sociální pracovnice, 
pastorační pracovnice, duchovní 
a v neposlední řadě také dobro-
volníci. Celý tým se snaží posky-
tovat takovou péči, která zlepšuje 
kvalitu života uživatele. Celý hos-
pic je bezbariérový. Je vybaven 
signalizací, polohovacími lůžky  
a dalším moderním zdravotnickým 
zařízením (antidekubitální pomůc-
ky, kontinuální dávkovače léků, pří-
stroje k aplikaci kyslíku apod.).

Pro uživatele je připraveno cel-
kem 30 lůžek v 18 jednolůžkových  
a 6 dvoulůžkových pokojích s vlast-
ním sociálním zařízením. Na poko-
jích je TV, rádio a lednička. Uživatelé 
mají možnost vybavit si pokoj svými 
doplňky. Vybavení jednolůžkových 
pokojů doplňuje také křeslo sloužící 
jako přistýlka, díky které mohou být 
příbuzní přítomni po celou dobu 
pobytu uživatele ... 

Více informací naleznete ZDE

HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU
PŘEDSTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-zarizeni-1


MUDR. LADA PRŮDKOVÁ
PŘIJMU LÉKAŘE
Přijmu atestovaného lékaře do ordinace 
VPL v Písku. Tel: 721340136

DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ  
NEMOCNICE OPAŘANY
HLEDÁ DO TÝMU LÉKAŘE
-  DĚTSKÉHO A DOROSTOVÉHO  

PSYCHIATRA
- PSYCHIATRA 
-  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 akredi-
tovaném zařízení, možnost profesní-
ho a odborného růstu, zvýhodněné 
platové podmínky, zaměstnanecké 
výhody, možnost ubytování. Preferu-
jeme osobní jednání.
Nástup dle dohody nebo ihned
■ Kontakt: Ing. Nagyová, tel. 724 379 233, 
email nagyova@dpnoparany.cz

ZP MV ČR
PŘIJME REVIZNÍHO LÉKAŘE 
NEBO REVIZNÍHO FARMACEUTA, 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 
přijme Revizního lékaře nebo revizního 
farmaceuta pro lokalitu: 
České Budějovice
■ Pracovní náplň: provádění fyzické 
kontroly poskytovatelů zdravotních 
služeb v rozsahu platných právních 
předpisů vč. vyhotovení kontrolní zprá-
vy, posuzování a schvalování žádanek 
o schválení (povolení) zdravotnických 
prostředků a léčiv a další…
■ Požadujeme: absolvování lékař-
ské/farmaceutické fakulty, u lékařů 
specializovaná způsobilost MZ ČR 
podmínkou a obecnou znalost legis-
lativního rámce poskytování zdravot-
ních služeb
■ Nabízíme: stabilní zaměstnání v nej-
větší zaměstnanecké zdravotní pojišťov-
ně v ČR, pracovní poměr na plný nebo 
zkrácený úvazek, volné víkendy, bez noč-
ních směn, zajímavé finanční ohodnoce-
ní, možnost dalšího vzdělávání, 5 týdnů 
dovolené, 5 sick days a další benefity.
■ Více informací a nabídka volných 
míst na www.zpmvcr.cz
■ Kontakt: 
e-mail: hana.hlinovska@zpmvcr.cz 
tel.: 272 095 231

NEJEN odborné ➜
➜ bestsellery ➜ e-knihy 

10 %
SLEVA
s kódem: 

ZvZ

KNI
HY

HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ 
PRACOVNÍ NABÍDKY, ALE 
I ZAJÍMAVÉ INFORMACE 

Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?
Staňte se našimi fanoušky 

Zdarma si stáhněte aktuální 
měsíční přehled na Váš e-mail

Hledáte nové zaměstnání? 
Vybojujeme Vám  
ty nejlepší podmínky

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

■ ŽÁDNÉ NOČNÍ SMĚNY - VOLNÉ VÍKENDY, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé benefity.■ ZAJÍMAVÉ PLATOVÉ  
PODMÍNKY, stabilní práce, plný pracovní úvazek, podpora vzdělávání, příspěvek na stravování. POJĎTE SPOLEČNĚ S NÁMI PEČOVAT  
 O POLICISTY A HASIČE – HRDINY DNEŠNÍCH DNŮ. ■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz

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

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

LISTOPAD 2019

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava, Pod Krásnou hôrkou 1, 
hľadá neurológa na plný pracovný úväzok na konziliárnu a konzultačnú činnosť.
■ Ponúkame aktívnu spoluúčasť v programoch; endovaskulárnej liečby akútnych cievnych mozgových príhod; endovaskulárnej 
liečby intrakraniálnych aneurziem a AV malformácií; možnosť neurologickej ambulantnej činnosti
■ Požadované predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa (LF); špecializácia v príslušnom odbore - neurológia; komunikatívnosť, flexibilita;  morál-
na bezúhonnosť; aktívna znalosť anglického jazyka vítaná
■ Kontakt: Mgr. Mária Orlíková, Odbor ľudských zdrojov, 00421-2/59320242, maria.orlikova@nusch.sk

■ Požadujeme: VŠ vzdělání se specializací z RFM, specializace z neurologie, ortopedie nebo interny vítána; 
Zkušenosti s vedením týmu.
■ Nabízíme: Motivující finanční ohodnocení; Zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci ROYAL SPA; Služební byt;
Příspěvek na dopravu.
■ Info poskytne: Ing. Dortová, tel: 727 870 642 nebo email: hr@royalspa.cz

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace příjme do pracovního poměru lékaře / lékařku na pracoviště:
Oddělení geriatrie a následné péče • Rehabilitační oddělení; • Otorinolaryngologické oddělení
Urologické oddělení • Laboratoř HTO • Lékařské genetiky • Onkologické oddělení
■ Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře nebo ukončený základní kmen, případně lékaře se specializovanou způsobilostí
■ Nabízíme: náborový příspěvek, možnost profesního růstu, zázemí akreditované nemocnice, práce na plný úvazek, zaměstnanecké benefi-
ty, závodní stravování, zvýhodněný telefonní tarif
■ Písemné žádosti včetně profesního životopisu zasílejte na adresu: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, 
Pysková Ludmila - vedoucí personálního a mzdového oddělení, Vrchlického 59, 586 01 Jihlava nebo na e-mail: pyskoval@nemji.cz

NÚSCH, A.S. ■ LEKÁR - NEUROLÓG

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY ■ HLEDAJÍ VEDOUCÍHO LÉKAŘE / LÉKAŘKU

NEMOCNICE JIHLAVA, P.O. ■ NEMOCNICE JIHLAVA PŘIJME LÉKAŘE

Jsme tu pro Vás již 8 let

LÉKAŘI
ČESKÁ REPUBLIKA

BILLANC PARTNERS ČR 
S.R.O.
PRIMÁŘ, ZÁSTUPCE 
PRIMÁŘE

Personálně-poradenská společ-
nost Billanc Partners specializující 
se na oblast zdravotnictví ob-
sazuje několik odborných pozic 
(primář, zástupce primáře) v odd. 
vnitřní lékařství, radiologie, gyne-
kologie, neurologie, dermatove-
nerologie aj. 

Zastupujeme několik klientů na 
území ČR, SR i  v zahraničí.
■ Pro více informací 
nás prosím kontaktujte na 
zemanek@billancpartners.com, 
tel.: 777 219 801. 
Děkujeme www.billancpartners.cz/

PRAHA

MINISTERSTVO VNITRA
HLEDÁ PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ – 
PRACOVIŠTĚ PRAHA

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

Nemocnice Litoměřice, a.s. přijme

všeobecnou sestru 
na ortopedické oddělení

• směnný provoz
• ranní provoz (s možností úpravy pracovní doby)
Požadujeme:
•  příslušné vzdělání dle § 5 Zák. 96/ 2004 Sb.
•  specializovaná způsobilost ošetřovatelská péče 

v chirurgických oborech vítána
• znalost práce na PC a jazykové znalosti výhodou
Nabízíme:
• nástup možný ihned
• úvazek 1.0
•  možnost dalšího profesního růstu, uzavření kvalifikační dohody 

a z ní vyplývající podpora při studiu na VŠ zdravotnického zaměření
•  odměňování dle příslušných právních předpisů pro nelékařské 

zdravotnické pracovníky a dle dosaženého stupně vzdělání
Zaměstnanecké benefity: 
• 5 týdnů dovolené na zotavenou
•  příspěvek na stravování, výhodný mobilní tarif T-Mobile 

a další zaměstnanecké benefity
• náborový příspěvek až do výše 50.000,- Kč

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte či navštivte naši 
nemocnici, bližší informace poskytneme při osobním jednání.

Kontakty:
•  vrchní sestra Mgr. Monika Neumannová, DiS. 

- 416 723 889, m.neumannova@nemocnice-lt.cz
•  manažer pro nelékařské zdravotnické obory 

Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M. 
- 416 723 373, l.kalabova@nemocnice-lt.cz 

Nemocnice Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice; 
www.nemocnice-lt.cz

Rehabilitační a tělovýchovná zdravot-
ní péče je ve zdravotním areálu pod 
tišnovským vrchem Klucanda posky-
tována od prvních let 20. století.

Nejvýraznějším objektem ne-
mocnice je historická budova tzv. 
Kuthanova pavilonu. Již od po-

čátku existence zdejšího zdravot-
ního zařízení byly v areálu posky-
továny zejména zdravotní služby 
rehabilitačního charakteru. Toto 
specifikum si zdejší zdravotní za-
řízení uchovalo do dnes... 

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE TIŠNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-5


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.

VYSOČINA

NEMOCNICE  
POČÁTKY, S.R.O.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA POZICI 
ŘEDITELE/LKY 
NEMOCNICE POČÁTKY
Jednatel společnosti vyhlašuje výběro-
vé řízení na pozici ředitel/ka Nemocni-
ce Počátky, s.r.o.
■ Požadavky: Specializovaná způ-
sobilost v oboru vnitřní lékařství, 
geriatrie nebo všeobecný lékař; Li-
cence ČLK pro výkon funkce primáře 
; Praxe minimálně 8 let; Řídící, orga-
nizační a komunikační schopnosti; 
Zdravotní způsobilost a trestní bez-
úhonnost.
■ Nabízíme: Motivační smluvní 
mzdu; Zaměstnanecké benefity, slu-
žební auto; Podporujeme vzdělávání 
a profesní rozvoj; Pomoc při zajištění 
ubytování; Možnost zaměstnání dru-
hého z partnerů.
■ Přílohy k přihlášce k výběro-
vému řízení: Podrobné CV uchazeče; 
Kopie dokladů odborné způsobilosti 
a licence ČLK; Výpis z trestního rejstříku; 
Potvrzení o zdravotní způsobilosti
■ Přihlášky zasílejte na adresu: 
Nemocnice Počátky, s.r.o., 
Havlíčkova 206, 394 64 Počátky. 
Obálku označte 
“NEOTVÍRAT – výběrové řízení“.

OLOMOUCKÝ KRAJ

HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU
HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU 
HLEDÁ LÉKAŘE/LÉKAŘKU
Hospic na Svatém Kopečku v Olomouci 
hledá lékaře se zájmem o paliativní medi-
cínu na plný nebo zkrácený úvazek, ates-
tace není podmínkou. Nástup srpen – září. 
■ Kontakt: 777 729 527, 
reditel@hospickopecek.charita.cz, 
■ Podrobné informace získáte 
na webu hospice 
www.hospickopecek.charita.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ  
ZAŘÍZENÍ KRNOV
LÉKAŘ –  
NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ 
Sdružené zdravotnické zařízení 
Krnov, příspěvková organizace nabízí 
pracovní příležitost na pozici LÉKAŘ 
NA NEUROLOGICKÉM ODDĚLENÍ.
■ Nabízíme: absolventům všeobec-
ného lékařství umožníme speciali-
zační vzdělávání bez uzavírání kvali-
fikačních dohod a závazků; možnost 
absolvování přípravy k atestaci na 
akreditovaných pracovištích nemoc-
nice; perspektivní a zajímavou práci 
na nadstandardně vybaveném praco-
višti s iktovým centrem, neurologic-
kou JIP, spánkovou laboratoří, léčbou 
spasticky a další léčbou botulotoxi-
nem; podporu dalšího vzdělávání

a profesního rozvoje; zajímavé plato-
vé podmínky; možnost ubytování
■ Kontakt: primář oddělení 
MUDr. Vladimír Šigut, MBA, 
tel. 554 690 360, 
e-mail: sigut vladimir@szzkrnov.cz 
Personální oddělení: 
Lenka Bravencová, tel. 554 690 737, 
e-mail: bravencova.lenka@szzkrnov.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 špecializáciu v od-
bore vnútorné lekárstvo, kardiológia, 
angiológia, endokrinológia, pediatria, 
pediatrická neurológia, pediatrická in-
tenzívna medicína, detská psychiatria, 
rádiológia, gynekológia a pôrodníctvo, 

ortopédia, oftalmológia, hematológia, 
maxilofaciálna chirurgia a neonatológia.
■ Bližšie informácie budú poskytnuté 
na adrese ponuka.prace@fnsppresov.sk. 

NELÉKAŘI
PRAHA

DOMOV SV. KARLA  
BOROMEJSKÉHO
PŘIJME SANITÁŘE/ 
SANITÁŘKU, PRACOVNÍKA 
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Domov sv. Karla Boromejského v Ře-
pích přijme sanitáře/sanitářku, pra-
covníka v sociálních službách. Nástup 
možný dle dohody, možnost ubyto-
vání pro ženy. 
■ Životopisy zasílejte na: 
konsolata@domovrepy.cz, 
■ Kontakt sestra Konsoláta. 
www.domovrepy.cz

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) před-
stavila výsledek největší investič-
ní akce ve své třináctileté historii. 
Je jím zcela nový pavilon v areálu 
teplické nemocnice. Připraveno je  
v něm zázemí pro centrální operač-
ní sály, centrální sterilizaci a anes-
teziologicko-resuscitační oddělení 

(ARO) s jednotkami intenzivní péče 
(JIP). Prezentace nového pavilonu  
a zdravotnických pracovišť, za účasti 
hostů v čele s hejtmanem Ústeckého 
kraje Oldřichem Bubeníčkem a 1. ná-
městkem hejtmana Ústeckého kraje 
PhDr. Martinem Klikou, MBA, DBA, 
a zástupců médií, se uskutečnila ve 

čtvrtek 28. května 2020. Účastníky 
akce doprovodili předseda předsta-
venstva KZ Ing. Jiří Novák, generální 
ředitel KZ Ing. Petr Fiala, náměstek 
pro řízení zdravotní péče KZ MUDr. 
Aleš Chodacki a ředitel zdravotní 
péče Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. 
Tomáš Hrubý.

V nových operačních sálech bude 
realizováno veškeré současné 
spektrum operačních výkonů, 
které jsou v teplické nemocnici 
prováděny. Operovat zde budou 
cévy, klouby, břišní dutiny a prová-
dět laparoskopické zákroky. Na zá-
kladě rozhodnutí představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., došlo oproti 
původnímu záměru k dostavbě 
ještě jednoho nadzemního podla-
ží pro umístění ARO a JIP.
„Ústecký kraj výstavbu nového 
pavilonu v teplické nemocnici 
podpořil. Takové finance slouží  
k tomu, aby obyvatelé Ústeckého 
kraje měli k dispozici co nejlepší 
zdravotní péči... 

Více informací naleznete ZDE

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. - NEMOCNICE TEPLICE, O.Z.
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ PŘEDSTAVILA 
VÝSLEDEK SVÉ NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE, 
NOVÝ PAVILON V TEPLICKÉ NEMOCNICI

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/krajska-zdravotni-predstavila-vysledek-sve-nejvetsi-investicni-akce-novy-pavilon-v-teplicke-nemocnici


ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU 
A DÍTĚ
PŘIJME NELÉKAŘE  
VÍCE SPECIALIZACÍ
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 
přijme na úsek gynekologie, porod-
nictví, neonatologie a radiodiagnosti-
ky všeobecné/ praktické sestry, porodní 
asistentky, fyzioterapeuty, radiologické 
asistenty a sanitářky do jednosměnné-
ho či nepřetržitého provozu. Vítáme 
zkušený personál a rádi zaučíme absol-
venty. Přijďte se k nám podívat.
■ Kontakt: personalni@upmd.eu,  
tel: 296 511 240/800

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK A.S., 
PRAHA 9 PŘIJME 
VŠEOBECNOU SESTRU –
EEG A ORL
Přijmeme do prac. poměru: Na plný či 
kratší úv. všeob. sestru do EEG laborato-
ře – nutný spec. kurz a praxe. Samostat-
ná práce s dospělými i dětmi, příjemné 
prac. prostředí vybavené moderním pří-
strojem. Nástup dle dohody. Rozvržení 
prac. doby dohodou. 
■ Dále přijmeme na plný úv. všeob. se-
stru do ambulance ORL. Upřednostňuje-
me praxi v chirurgickém oboru. Nástup 
ihned či dle dohody.
■ Nabízíme: Jednosměnný provoz 
a stabilní zaměstnání. MOŽNOST UBY-
TOVÁNÍ. Příjemný kolektiv. Benefity-
-např.: příspěvek na stravování, penzijní 
přip., dovolenou, kulturu a masáže.  
5 týdnů dov., 3 dny Sick days.
■ V případě zájmu kontaktujte hlavní 
s. pí Mačákovou, tel. 604 217 304, 
266 010 179 (206), e-mail: 
macakova.m@poliklinikaprosek.cz. 
...............................
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA 
PRAHA
PŘIJME SANITÁŘE
Městská poliklinika ve Spálené hledá sa-
nitáře na Protialkoholní záchytnou stani-
ci v Praze. 
■ Nabízíme práci na plný či částečný 
úvazek v nepřetržitém 12-ti hodinovém 
provozu, nástup dle dohody, přátelský 
kolektiv, zajímavé finanční ohodnocení, 
příspěvek na stravování a další benefity. 
■ Své CV prosím zasílejte na e-mail: 
d.studena@prahamp.cz, tel. 222 924 214.

ČESKÁ LABORATORNÍ S.R.O.
HLEDÁME ODBĚROVÉ 
SESTRY
Česká laboratorní s.r.o. hledá Odběro-
vé sestry do odběrové místnosti v Ne-
mocnici sv. Alžběty 
(Na Slupi 6, Praha 2).

■ Nabízíme: 6 týdnů dovolené, 
stravenky, MultiSport
■ Požadujeme: vzdělání praktická/
všeobecná sestra, zdravotnický asistent
■ V případě zájmu pište na 
klima@ceslab.cz nebo volejte: 
778 428 633

ČESKÁ LABORATORNÍ S.R.O.
HLEDÁME ZDRAVOTNÍ  
LABORANTY
Česká laboratorní s.r.o. hledá zdravot-
ní laboranty na oddělení mikrobiolo-
gie, biochemie a imunologie.
■ Nabízíme: 6 týdnů dovolené, stra-
venky, MultiSport
■ Požadujeme: vzdělání v oboru 
zdravotní laborant nebo laboratorní 
asistent
■ Místo pracoviště: Pod Krejcárkem 
975/2, Praha 3
■ V případě zájmu pište na 
klima@ceslab.cz nebo volejte: 
778 428 633

STŘEDOČESKÝ KRAJ
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME VŠEOBECNÉ SESTRY
INTERNA, NEUROLOGIE, ODDĚLENÍ 
DLOUHODOBÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. 
Oddělení nově zrekonstruována! Rodin-
né prostředí, elektronická dokumentace, 
výhodná mzda + náborový příspěvek, 
příspěvek na bydlení pro mimo-be-
nešovské, zajištění ubytování, osobní 
rozvoj, stravování, jesle, penzijní připo-
jištění, 25 dní dovolené + 2 sick days, 
další benefity. NEPOŽADUJEME KVALI-
FIKAČNÍ DOHODY NA SPECIALIZAČNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ! 
■ Více info na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel.: 317 756 554................................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME FYZIOTERAPEUTY
DOKONČUJEME NOVÉ KOMPLEXNÍ 
REHABILITAČNÍ CENTRUM!
■ Nabízíme výhodnou mzdu + NÁBO-
ROVÝ PŘÍSPĚVEK, moderní pracoviště 
a špičkové přístroje,příjemný kolektiv, 
profesní a osobní rozvoj, příspěvek na 
bydlení pro mimo-benešovské uchaze-
če, zajištění ubytování, penzijní připojiš-
tění, stravování, jesle, jazyky, 25 dní 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 RADIOLOGICKÉHO 
ASISTENTA
■ Nabízíme dobu neurčitou, výhod-
nou mzdu + NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK, 
moderní pracoviště a špičkové přístroje, 
stabilní kolektiv, profesní a osobní roz-
voj, příspěvek na bydlení pro mimo-be-
nešovské uchazeče, zajištění ubytování, 
penzijní připojištění, stravování, jesle, 
jazyky, 25 dní dovolené + 5 dní dodatko-
vé dovolené + 2 sick days, další benefity. 
■ Více informací na www.hospital-bn.cz, 
■ Kontakt: 317 756 554, 
pam@hospital-bn.cz

OCULEUS S.R.O. 
PŘIJME ZDRAVOTNÍ 
SESTRU
OCULEUS s.r.o. přijme zdravotní ses- 
tru do ambulance očního lékaře/oftal-
mologa v Soběslavi. 
■ Nabízíme nadstandardní mzdové 
ohodnocení, pevnou denní pracovní 
dobu. 
■ Požadujeme příjemné vystupování. 
■ Telefon 774 720 441, 
e-mail oculeus@oculeus.cz.

MEDICENTRUM 
BEROUN S.R.O.
INTERNÍ ZDRAVOTNÍ 
SESTRA
Poliklinika v Berouně hledá interní 
zdravotní sestru na plný úvazek se záj- 
mem o diabetologii. 

■ Nabízíme výhodné platové pod-
mínky, práci v příjemném kolektivu, 
možnost dalšího vzdělávaní. 
■ Kontakt: tel. 311 746 155, 
email.: ciprova@medicentrum.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
NEMOCNICE TÁBOR, A.S.
PŘIJME SESTRU  
NEBO ASISTENTA
Nemocnice Tábor, a.s. přijme do pra-
covního poměru: sestru pro prevenci 
a kontrolu infekcí, případně Asistenta 
pro ochranu veřejného zdraví
■ Požadujeme: vzdělání v oboru vše-
obecná sestra / asistent pro ochranu 
veřejného zdraví; možnost doplnění 
vzdělání v oboru hygieny formou certi-
fikovaného kurzu; zdravotní způsobilost 
a trestní bezúhonnost.
■ Přehled základních pracovních 
činností: kontrola dodržování zásad 
hygienicko-epidemiologického reži-
mu
■ Nabízíme: HPP na plný pracovní 
úvazek, možnost pružné pracovní doby; 
práce v jednosměnném režimu (ranní 
směny); pracovní poměr na dobu urči-
tou; 
Benefity viz www.nemta.cz
■ Bližší informace podá: 
Mgr. Radka Plachá, 
nemocniční hygienik, tel. 381 608 140; 
mobil 775 897 405, 
email: radka.placha@nemta.cz

Asociace Entente Florale CZ – Souzně-
ní, z.s. ve spolupráci s Národní kultur-
ní památkou Vyšehrad pořádá výsta-
vu Má vlast cestami proměn.

Výstava prezentuje prostřednic-
tvím fotografií a příběhů stav 
před rekonstrukcí a po ní. Každý 
rok na výstavě uvidíte opravy růz-
norodých staveb – od sakrálních 
objektů, přes obecní úřady, školy, 
zastávky, multikulturní centra, ná-
městí a návsi, po krajinářské úpra-
vy v parcích a sadech.
Hlavní těžiště výstavy spočívá  

v putování. Každý rok v květnu (letoš-
ní rok v červnu) se koná slavnostní 
veřejná vernisáž výstavy na Vyšehra-
dě v Praze na Vyšehradě v Praze. Zde 
výstava setrvává měsíc. Poté se rozje-
de do různých koutů České republiky 
a takto putuje celý rok. Můžete se s 
ní setkat na veřejných prostranstvích  
v obcích a městech, v knihovnách, 
na úřadech, ministerstvech, univerzi-
tách, v ulicích, na hradech, zámcích  
i na nádražích... 

Více informací naleznete ZDE

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ
MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN – PŘÍBĚHY DOMOVA

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/ma-vlast-cestami-promen-pribehy-domova


NEMOCNICE TÁBOR, A.S.
PŘIJME VŠEOBECNOU  
SESTRU NA  
OPERAČNÍ SÁLY
Oddělení Centrálních operačních sálů 
Nemocnice Tábor, a.s. přijme do pra-
covního poměru: VŠEOBECNOU SESTRU 
PRO OPERAČNÍ SÁLY
■ Požadujeme: zdravotnické vzdě-
lání; PSS v oboru Instrumentování na 
OPS+CS/ Perioperační péče vítáno, 
není podmínkou; zdravotní způsobilost 
a trestní bezúhonnost; odborná praxe 
na operačních sálech, JIP nebo ARO ví-
tána, není podmínkou.
■ Nabízíme: plný pracovní úvazek; 
pracovní poměr na dobu určitou, 
s výhledem na trvalý pracovní poměr; 
mzdové ohodnocení podle stupně 
vzdělání; dobré podmínky pro dal-
ší vzdělávání s finančním bonusem; 
5 týdnů dovolené cenově výhodné 
stravování ve vlastní jídelně. Nástup 
ihned, popřípadě dle dohody.
■ Bližší informace podá: 
paní Mgr. Blanka Roháčková, manažerka 
Centrálních operačních sálů, 
tel. 381 605 700; mobil 775 989 036 
email: blanka.rohackova@nemta.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ

SWISS MED CLINIC
PŘIJME NELÉKAŘE  
VÍCE SPECIALIZACÍ
SWISS MED CLINIC s. r. o. přijme: 
- praktické sestry 
- všeobecné sestry
- sestry se specializací ARIP/IP
- zdravotnické záchranáře
■ Nabízíme: nadstandardní finanční 
ohodnocení, odměny, náborový pří-
spěvek až 40 tis. Kč dle dosaženého 
vzdělání, 5 týdnů dovolené + 3 Sick 
days, příspěvek na stravu, přátelský 
kolektiv
■ Požadujeme: odbornou způsobi-
lost dle zákona č. 96/2004 Sb., schop-
nost pracovat samostatně i  v týmu, 
komunikativnost, flexibilitu, pečlivost 
a laskavé jednání s pacienty. 
Nástup možný ihned. 
■ Kontaktní osoba: 
Bc. Adéla Procházková, 
tel.: 602 447 693, 
e-mail: 
adela.prochazkova@klinikasmc.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. –  
NEMOCNICE TEPLICE, O.Z.
PŘIJME SESTRY  
NA CHIRURGICKÉ ODD.
Přijme do pracovního poměru všeobec-
né sestry na Chirurgické oddělení

■ Požadujeme: vysokoškolské/středo-
školské vzdělání; odborná způsobilost 
k výkonu povolání všeobecné sestry; 
trestní bezúhonnost a zdravotní způso-
bilost; spolehlivost, flexibilnost; schop-
nost samostatné a týmové práce; zna-
lost práce na PC (Word, Excel); ochota 
k dalšímu vzdělávání.
■ Nabízíme: pracovní poměr s od-
povídajícím finančním ohodnocením; 
možnost okamžitého nástupu; zázemí 
úspěšné a stabilní společnosti; moder-
ní a příjemné pracovní prostředí; mož-
nost dalšího vzdělávání financovaného 
zaměstnavatelem; podpora dalšího 
profesního rozvoje; 5 týdnů dovolené; 
závodní stravování.
■ Kontakt: Krajská zdravotní, a.s. – 
Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53, 
415 01 Teplice, Vrchní sestra - 
Bc. Simona Šandová, 
tel.: 417 519 463, 
email: simona.sandova@kzcr.eu

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ  
NEREST S. R. O.
HLEDÁME FYZIOTARAPEUTY
Do našeho zdravotnického zařízení 
v Ostravě, Frýdku – Místku, Frýdlantu 
nad Ostravicí a Čeladné přijmeme fy-
zioterapeuty se způsobilostí k výkonu 
zdravotnického povolání bez lékařského 
dohledu.
■ Požadujeme: min. vyšší odborné 
vzdělání; profesionální a proklientský 
přístup; specializace vítána.
■ Nabízíme: práci na HPP na dobu ne-
určitou; zázemí v renomované a stabilní 
společnosti; příjemné a moderní pracov-
ní prostředí; motivující finanční ohodno-
cení; zaměstnanecké benefity. 
Nástup možný ihned.
■ Kontakt: www.nerest.cz , 
reditel@nerest.cz , 736 630 001

OLOMOUCKÝ KRAJ
HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU
HOSPIC NA SVATÉM  
KOPEČKU HLEDÁ  
VŠEOBECNOU SESTRU 
NEBO ZDRAVOTNICKÉHO  
ASISTENTA
Hospic na Svatém Kopečku v Olomouci 
hledá do svého týmu kolegu/kolegy-
ni pro zajištění lůžkové paliativní péče 
na plný nebo zkrácený úvazek. Nástup 
možný ihned. 
■ Kontakt: 
roman.kolbasa@hospickopecek.charita.cz, 
tel.: 585 100 033. 
■ Více informací získáte na webu 
hospice www.hospickopecek.charita.cz.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

NEMOCNICE TIŠNOV,  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
PŘIJME FYZIOTERAPEUTY
Nemocnice Tišnov, příspěvková orga-
nizace nabízí volná pracovní místa na 
pozici fyzioterapeut.
■ Požadujeme: odbornou způso-
bilost v oboru, specializace vítána“; 
schopnost pracovat samostatně  
i v týmu; spolehlivost, zodpovědnost 
a dobré komunikační schopnosti.
■ Nabízíme: příjemné pracovní pro-
středí; odměňování dle NV 341/2017 
Sb.; 5 týdnů dovolené; příspěvek na 
stravování; příspěvek z FKSP. Nástup 
možný ihned, nebo dle dohody.
■ Kontakty: Nemocnice Tišnov, pří-
spěvková organizace, Purkyňova 279, 
666 13 Tišnov
e-mail: info@nemtisnov.cz, 
tel.: 549 410 500, 
775 561 666, 724 587 400

MANAGEMENT
ČESKÁ REPUBLIKA

VAŠE LABORATOŘE S.R.O.
PŘIJME MANAŽERA KVALITY
Vaše laboratoře s.r. o nabízí práci na 
pozici manažera kvality.
■ Požadavky: Vzdělání VŠ/SŠ příro-
dovědeckého zaměření; Základní zna-
lost norem ČSN EN ISO 15189, ČSN 
ISO 9001 popř. Metodického pokynu 
MLAB 02; Komunikační schopnosti;

Řidičský průkaz „B“; Kurz manažera 
kvality či Interního auditora výhodou; 
Praxe v laboratořích nebo ve zdravot-
nictví nutná.
■ Bližší informace podá Ing. Lučný, 
lucny@vaselaboratore.cz

PRAHA
ZP MV ČR
PŘIJME SPECIALISTU  
ODDĚLENÍ ZDRAVOTNÍ  
POLITIKY, PRAHA
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 
přijme Specialistu oddělení zdravotní 
politiky pro lokalitu: Praha
■ Pracovní náplň: analytická, koncep- 
ční a metodická činnost v oblasti zdra-
votní politiky, zpracování odborných 
stanovisek, metodických pokynů pro 
divize, školící a konzultační činnost v ob-
lasti zdravotní politiky a další…
■ Požadujeme: absolvování lékařské 
fakulty, MUDr. podmínkou, zkušenosti se 
zpracováním analýz, velmi dobré komu-
nikační, prezentační dovednosti i písem-
ný projev, analytické a logické myšlení
■ Nabízíme: stabilní zaměstnání v nej-
větší zaměstnanecké zdravotní pojišťov-
ně v ČR, pracovní poměr na plný úvazek, 
zajímavé finanční ohodnocení, možnost 
dalšího vzdělávání, 5 týdnů dovolené,  
5 sick days a další benefity.
■ Více informací a nabídka volných 
míst na www.zpmvcr.cz
■ Kontakt: e-mail: 
hana.hlinovska@zpmvcr.cz 
tel.: 272 095 231

Ve dnech 24.11.2020 a 25.11.2020 
se bude v Praze konat již 15. ročník 
odborné konference „Efektivní ne-
mocnice 2020 – Strategie zdravotních 
pojišťoven, nemocnic a ambulancí“. 
Tato pozitivně laděná odborná akce 
je určena zřizovatelům, ředitelům  
a řídícím pracovníkům zdravotních 
pojišťoven a nemocnic, představite-
lům akademické sféry a vedení pa-

cientských organizací v České a Slo-
venské republice. Konferencí bude již 
tradičně provázet pan Daniel Takáč, 
televizní moderátor.

Organizátorem odborné konference 
je organizace HealthCare Institute, 
o.p.s., která se již více než 15 let za-
bývá oblastí zdravotnictví. Každo-
ročně realizuje celostátní průzkumy 
bezpečnosti a spokojenosti ambu-
lantních pacientů, hospitalizova-
ných pacientů a zaměstnanců ve 
154 nemocnicích s akutními lůžky  
v České republice a krátce před Vá-
noci organizuje tradiční odbornou 
konferenci Efektivní nemocnice – 
Strategie zdravotních pojišťoven, 
nemocnic a ambulancí... 

Více informací naleznete ZDE

HEALTHCARE INSTITUTE CZECH REPUBLIC O.P.S.
POZVÁNKA NA 15. ROČNÍK ODBORNÉ KONFERENCE 
„EFEKTIVNÍ NEMOCNICE 2020 – STRATEGIE ZDRA-
VOTNÍCH POJIŠŤOVEN, NEMOCNIC A AMBULANCÍ“

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/pozvanka-na-15-rocnik-odborne-konference-efektivni-nemocnice-2020-strategie-zdravotnich-pojistoven-nemocnic-a-ambulanci

