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Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, vyhlašuje pravidelná výběrová řízení na pozice
primářů oddělení klinické biochemie a farmakologie, oddělení ústní, 
čelistní a obličejové chirurgie, rehabilitačního oddělení.
■ Požadujeme: specializovanou způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění; nejméně 10 let praxe 
v oboru; licence ČLK na výkon vedoucí funkce; výborné komunikační a organizační schopnosti; orientace v ekonomice zdravotnictví; 
nástup dohodou.
■ Nabízíme: zázemí velké krajské nemocnice se specializovanými pracovišti a špičkovým vybavením; motivační ohodnocení – smluvní 
mzdu; podporu odborného růstu; možnost příspěvku na bydlení; příspěvek na penzijní připojištění; firemní mateřskou školku a další benefity.
■ V případě zájmu zašlete do 15. 11. 2022: přihlášku k výběrovému řízení společně se strukturovaným životopisem; kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání; stručnou koncepci rozvoje a řízení oddělení.
■ Kontakt: personalni@bnzlin.cz; Krajská nemocnice T. Bati, a. s., personální oddělení; Hana Polášková, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
■ Více informací: www.kntb.cz

KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI, A. S. ■ HLEDÁME PRIMÁŘE NA ODD. KLINICKÉ BIOCHEMIE 
A FARMAKOLOGIE, NA ODD. ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE A NA REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, vyhlašuje pravidelná výběrová řízení na pozice
primářů oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 
Centra klinické gerontologie, dětského a kožního oddělení.
■ Požadujeme: specializovanou způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění; nejméně 10 let praxe 
v oboru; licence ČLK na výkon vedoucí funkce; výborné komunikační a organizační schopnosti; orientace v ekonomice zdravotnictví; 
nástup dohodou.
■ Nabízíme: zázemí velké krajské nemocnice se specializovanými pracovišti a špičkovým vybavením; motivační ohodnocení – smluvní 
mzdu; podporu odborného růstu; možnost příspěvku na bydlení; příspěvek na penzijní připojištění; firemní mateřskou školku a další benefity.
■ V případě zájmu zašlete do 15. 12. 2022: přihlášku k výběrovému řízení společně se strukturovaným životopisem; kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání; stručnou koncepci rozvoje a řízení oddělení.
■ Kontakt: personalni@bnzlin.cz; Krajská nemocnice T. Bati, a. s., personální oddělení; Hana Polášková, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
■ Více informací: www.kntb.cz

KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI, A. S. ■ HLEDÁME PRIMÁŘE NA ODDĚLENÍ ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE
A INTENZIVNÍ MEDICÍNY, CENTRA KLINICKÉ GERONTOLOGIE, NA DĚTSKÉ A KOŽNÍ ODDĚLENÍ

■ Výkon práce: pobočka VoZP Hradec Králové
■ Náplň práce: Kontrolování využívání a poskytování potřebné zdravotní péče v jejím objemu a kvalitě, 
dodržování cen u smluvních zdravotnických zařízení a pojištěnců. 
■ Více podrobností na https://www.vozp.cz/pracovni-prilezitosti .
■ NABÍZÍME: stabilní práci (žádné noční směny a přesčasy), flexibilní úvazky (možnost i dohody), 6 týdnů dovolené, podpora vzdělávání. 
■ POŽADUJEME: znalost práce na PC, řidičské oprávnění skup. B.
■ Kontakt: pvalentova@vozp.cz, tel. 495 000 803.

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR ■  PŘIJME REVIZNÍHO LÉKAŘE

Psychiatrická léčebna Šternberk přijme lékaře psychiatra, internistu i lékaře absolventa 
se zájmem o psychiatrii.
■ Požadujeme: odbornou způsobilost, specializovaná způsobilost vítána (příp. ukončený kmen)
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, náborový příspěvek, bohaté zaměstnanecké benefity, zázemí stabilního 
a perspektivního zaměstnavatele, podporu profesního růstu a rozvoje, příjemné pracovní prostředí, ubytování v areálu
■ Kontakt: Bc. Eva Buchtová, vedoucí PaM, tel: 725 704 285, email:buchtova@plstbk.cz, www.plstbk.cz 

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ŠTERNBERK ■  HLEDÁ LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ



ČESKÁ REPUBLIKA

GLOBAL  
ASSISTANCE A.S.
EXTERNÍ LÉKAŘ S ČJ 
A AJ PRO ONLINE  
ORDINACI GA
Online konzultace s klienty přes 
audio a video hovor. 
Externí spolupráce. Možno i pár 
nepravidelných směn v měsíci. 
■ Bližší informace na hr@1220.cz.

PRAHA

REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV
VŘ – PRIMÁŘ/KA ODD. 
ZOBRAZOVACÍCH METOD
Ředitel Revmatologického ústavu, 
Praha 2, Na Slupi 4 vyhlašuje přijí-
mací řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa Primář/ka oddě-
lení zobrazovacích metod. Jedná 
se o vedoucí funkci, přímo řízenou 
vedoucím klinického oddělení.
■ Předpoklady: VŠ vzdělání lé-
kařského směru; Nástavbová spe-
cializace radiologie a zobrazovací 
metody (resp. před složením)
■ Další požadavky: 5 let praxe 
v oboru; Organizační, komunikační 
a manažerské schopnosti; Osob-
nostní a profesionální předpoklady 
pro řízení pracovního týmu; Uživa-
telská znalost PC; Morální, občanská 
bezúhonnost a zdravotní způsobi-
lost.
■ Nabízíme: Práci v moderním 
zdravotnickém ústavu s celorepu- 
blikovou působností; Plnou realiza-
ci v oboru; Nadstandardní platové 
ohodnocení; Možnost odborného 
rozvoje; Závodní stravování a další

zaměstnanecké benefity (příspě-
vek na penzijní připojištění a re-
kreace, zdarma kurzy angl. jazyka 
apod.). 
■ Požadované doklady: Nabíd-
ky se strukturovaným profesním 
životopisem a  s uvedením praxe; 
Kopie dokladů o dosaženém vzdě-
lání; Aktuální výpis z rejstříku trestů; 
Čestné prohlášení, že proti uchaze-
či není vedeno trestní řízení; Sou-
hlas s použitím osobních údajů pro 
účely přijímacího řízení dle zákona 
č.110/2019 Sb. o GDPR.
■ Termín podání nabídek: 
Nabídky a požadované doklady do-
ložte k osobnímu jednání.
■ Další případné informace 
poskytne sekretariát ředitele, 
tel.  234 075 244,  
resp. PaM 224 912 934.

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK 
A.S., PRAHA 9 PŘIJME 
LÉKAŘE – 
ENDOKRINOLOGA, 
INTERNISTU, DIABETOLOGA
Přijmeme do prac. poměru lékaře se 
specializ. způsob. v oboru: ENDOKRI-

NOLOGIE, INTERNY, DIABETOLOGIE. 
Nástup ihned či dle dohody. Kratší 
úvazek - do 0,6. Rozvrh prac. doby do-
hodou. Vhodné i pro důchodce nebo 
ženy na rodičovské dov. (věk není roz-
hodující). 
■ Nabízíme: Možnost ubytování. 
Přátelský kolektiv. Podpora vzdělává-
ní. Odpovídající ohodnocení. Benefi-
ty-např.: Příspěvek na stravu, penzijní 
přip., kulturu, 3 dny sick days, 5 týdnů 
dovolené. Benefitní karta na volnoča-
sové aktivity.
■ Kontakt: Prchalová O., personální 
odd., tel. 266 010 106, e-mail: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz. 

hledá 

LÉKAŘE 
do týmů těchto oddělení:

• UROLOGIE
• CHIRURGIE
• NEUROLOGIE
• ONKOLOGIE
• URGENTNÍ PŘÍJEM
• ORL, KOŽNÍ
• LDN, PLICNÍ
• HEMATOLGIE
• PALIATIVNÍ
• ZUBNÍ
• REHABILITACE

Motivující mzdové  
ohodnocení a pestrá škála  
zaměstnaneckých benefitů

www.nemocnicepribram.cz/kariera

NÁBOROVÉ 
PŘÍSPĚVKY 

Nemocnice Hořovice přijme LÉKAŘE (m/ž)
absolventa / s kmenem / s atestací v oboru CHIRURGIE

komplexní postgraduální vzdělávání
nové a plně vybavené zaměstnanecké byty prémiové kvality
nejkvalitnější zdravotní péči pro vás i vaše nejbližší
fi remní svozovou dopravu k cestování do zaměstnání
mateřskou školku v areálu nemocnice a mnoho dalšího

Nabízíme:

+420 720 072 960        personalni@akesoholding.cz         nemocnice-horovice.cz

LÉKAŘI

ONK, a.s., Nemocnice Kutná Hora přijme: - lékaře / lékařku chirurga a lékaře / lékařku 
se specializací radiodiagnostika
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, bohaté zaměstnanecké benefity, zázemí krajské 
nemocnice akreditované SAK, podporu profesního růst 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/LÉKAŘKU VÍCE SPECIALIZACÍ

Posuzování léčby klientů a komunikace se zdrav. zařízeními v zahraničí, případně repatriace. 
Úvazek, mzda a nástup dohodou. Kanceláře v Praze, možnost HO po zaškolení. 
■ Bližší informace na hr@1220.cz. 

GLOBAL ASSISTANCE A.S. ■  LÉKAŘ S ČJ A AJ PRO KOORDINACI CESTOVNÍ/ZDRAVOTNÍ ASISTENCE

Rehabilitační nemocnice Be-
roun patří k nejlépe vybaveným  
a nejkomfortnějším pracovištím 

svého typu nejen v Česku, ale  
i v Evropě.

Naše nemocnice je součástí hol-
dingu AKESO, předního posky-
tovatele zdravotní péče v Česku. 
AKESO provozuje kromě Rehabili-
tační nemocnice Beroun i Nemoc-
nici Hořovice, Diagnostické cen- 
trum Nemocnice Hořovice v Praze  
a Onkologické centrum Multiscan... 

Více informací naleznete ZDE

REHABILITAČNÍ NEMOCNICE BEROUN
PŘEDSTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-zarizeni-10


POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK 
A.S., PRAHA 9 PŘIJME 
LÉKAŘE NA LŮŽKOVÉ 
ODD. NÁSLEDNÉ PÉČE
Přijmeme do prac. poměru na kratší 
úv. lékaře na lůžkové odd. následné 
péče (event. na DPP, DPČ). Specializo-
vaná způsob. - odbornost není speci-
fikována. Jsme malé odd. rodinného 
typu. Rehabilitují zde pacienti převážně 
po operacích pohybového ústrojí -28 
lůžek. Nástup ihned či dle dohody. Věk 
není rozhodující - můžete být jak na 
rodičovské dov. či naopak v důchodu. 
■ Nabízíme: Možnost zajištění uby-
tování, přidělení služebního bytu. 
Podpora vzdělávání. Benefity-např.: 
Příspěvek na stravu, penzijní přip., kul-
turu, 3 dny sick days. Benefitní karta 
na volnočasové aktivity.
■ Nabídky (prof. životopis) zašlete 
na e-mail: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz. 
■ Kontakt: Prchalová O., personální 
odd., tel. 266 010 106. 

STŘEDOČESKÝ KRAJ

PLDD HOSTIVICE
HLEDÁM ZÁSTUP  
DO ORDINACE PLDD  
V HOSTIVICI U PRAHY
na 1-2 dny v týdnu. 
Specializace v oboru vítána. 
■ Kontakt: 604 527 572

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE DO 
SPÁNKOVÉ LABORATOŘE

podmínkou specializace ORL, pneu-
mologie, kardiologie, neurologie, psy-
chiatrie se zájem o spánkovou medicí-
nu. Možno na zkrácený úvazek či DPČ. 
■ Nabízíme rozvoj a vzdělání ve 
spánkové medicíně, nadšený a přátel-
ský kolektiv, v plánu výstavba a rozvoj 
moderních prostor pro spánkovou 
laboratoř. 
■ Kontakt: vedoucí lékař spánkové 
laboratoře MUDr. Tereza Haasová,
tereza.haasova@hospital-bn.cz, 
317 756 263

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE  
DO SPECIALIZOVANÝCH 
AMBULANCÍ
PLICNÍ, OČNÍ, UROLOGIE, DĚTSKÁ NEU- 
ROLOGIE. Možno i kratší úvazek či do-
hoda. Min. kmen podmínkou. Moder-
ní a špičkově vybavené ambulance!
■ Nabízíme nadstandardní 
mzdu a širokou škálu benefitů. 
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel.: 317 756 554  

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE NA 
ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ 
SLUŽBY
ODDĚLENÍ NEUROLOGIE, RADIOLOGIE, 
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ. Minimálně základ-
ní kmen podmínkou. Práce na DPČ. 
Nadstandardní finanční ohodnocení. 
■ Více na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: 317 756 554,
pam@hospital-bn.cz.

PŘIJMEME REHABILITAČNÍHO 
LÉKAŘE S ATESTACÍ (m/ž)

Nadstandardní ohodnocení
Nové byty pro zaměstnance
Náborový příspěvek

personalni@akesoholding.cz

727 947 891  •  720 072 960 Naše benefity

Naše stále rozvíjející se ryze česká laboratoř s 30-ti letou  
existencí přijme do svého týmu dva nové kolegy/kolegyně  
na pracoviště Nový Bor a Ústí nad Labem.

Co nabízíme:
❍ práci v klinické laboratoři se specializací na imunochemii
❍ možnost dalšího vzdělávání
❍ pracovní doba po-pá (bez víkendů)
❍ zajímavé mzdové ohodnocení + měsíční odměny
❍ pracovní poměr na dobu neurčitou

Co požadujeme: ukončené vyšší odborné vzdělávání se specializací 
zdravotní laborant (DiS), schopnost práce v týmu

Nástup možný ihned.

Pro bližší informace kontaktujte vedoucí laborantku: 
❍ v Ústí n.L. p. Zdenu Hourovou na mail: diag.hourova@icloud.com
❍ v Novém Boru p. Petru Brožovou na mail: petra-broz@seznam.cz

Nebo se můžete obrátit přímo na prokuristu společnosti: 
h.hantychova@vitalohw.cz

Diagnostika s.r.o. je česká špič-
ková laboratoř s profesionálním 
personálem a 30ti letou historií. 
Provádíme moderní laboratorní 
diagnostiku v oblastech humán-
ního lékařství, molekulárněbio-
logických analýz, speciálních 
analýz, veterinárního lékařství a 
mikrobiologie.

Úzce spolupracujeme s klíčovými 
dodavateli laboratorních systémů 
a máme smluvně zajištěnou veš-
kerou jejich podporu.

Při vyhodnocování výsledků exter-
ních kontrol kvality( SEKK,SZÚ,UK 
NEQAS,SKML) pravidelně obsazu-
jeme přední pozice.

V poslední době rozšiřujeme své 
odběrové ambulance, kterých 
máme prozatím dvanáct, tak,a-
bychom byli našim klientům co 
nejblíže. Pro naše spolupracující 
lékaře zajišťujeme kompletní zdra-
votnický servis... 

Více informací naleznete ZDE

DIAGNOSTIKA - KLINICKÁ LABORATOŘ
PŘEDSTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-zarizeni-9


NÁBOROVÉ
PŘÍSPĚVKY

až
100 000 Kč

ZDRAVOTNÍ SESTRY
• ARO
• Centrální operační sály
• Urologie
• Neurologie
• ambulance gynekologie
• ambulance chirurgie
• ambulance onkologie

Motivující mzdové ohodnocení a pestrá škála zaměstnaneckých benefitů

https://www.nemocnicepribram.cz/kariera

PRAKTICKÉ SESTRY
ZDRAVOTNICKÉ 
ZÁCHRANÁŘE
RADIOLOGICKÉ 
ASISTENTY

hledá do svých týmů

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE  
NA ODDĚLENÍ
NEUROLOGIE, ORL, REHABILITACE, 
TRANSFUZNÍ A HEMATOLOGICKÉ, 
ARO, GYNEKOLOGICKO-POROD-
NICKÉ. 
■ Nabízíme moderní pracoviš-
tě a špičkové přístroje, rodinnou 
atmosféru, podporu vzdělávání 
a rozvoje, NEPOŽADUJEME KVALIFI-
KAČNÍ DOHODY NA SPECIALIZAČNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ, výhodná mzda, volno 
po službách, 25 dní dovolené + 2 
sick days, penzijní připojištění, jazy-
ky, stravování, očkování proti chřip-
ce, jesle a další benefity. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554

ÚSTECKÝ KRAJ

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. –  
NEMOCNICE CHOMUTOV, O.Z.
PŘIJME LÉKAŘE NA 
GYNEKOLOGICKO-
-PORODNICKÉ ODD.
■ Požadujeme: vysokoškolské vzdě-
lání – lékařská fakulta; specializovaná 

způsobilost v oboru gynekologie 
a porodnictví; zájem o vzdělání v obo-
ru; bezúhonnost a zdravotní způsobi-
lost; spolehlivost, dobré komunikační 
schopnosti; schopnost samostatné 
a týmové práce; znalost práce na PC 
(Word, Excel).
■ Nabízíme: nadstandardní plato-
vé podmínky; náborový příspěvek až 
300 000 Kč; pozice – lékař s indikační 
pravomocí L3; úvazek 0,8 - 1,0; zázemí 
úspěšné a stabilní společnosti; pod-
poru a podmínky pro další vzdělávání 
financované zaměstnavatelem; pod-
pora dalšího profesního rozvoje; řadu 
oborů s nejvyšším stupněm akredita-
ce a specializovaná centra; moderní 
a příjemné pracovní prostředí; mož-
nost zajištění bydlení; příspěvek na 
pohonné hmoty v případě dojíždění; 
zaměstnanecké benefity (příspěvek 
na penzijní připojištění, nadstandartní 
pokoje v případě hospitalizace, 5 týd-
nů dovolené, příspěvek na dovole-
nou, závodní stravování, slevy na služ-
by či produkty u vybraných partnerů)
■ Kontakt: Krajská zdravotní, a.s. 
Nemocnice Chomutov, o.z., 
prim. MUDr. Michal Zeman, Ph.D., 
Tel. 474 447 337, 
Email: michal.zeman@kzcr.eu

NEJEN odborné ➜
➜ bestsellery ➜ e-knihy 

10 %
SLEVA
s kódem: 

ZvZ

KNI
HY

25. 11. 2022 – Novinky v ošetřovatelství, Ambulantní péče, Hojení ran
Místo konání: Hotel GOLF, Plzeňská 103, Praha 5 - Motol 

Více informací na www.vzdelavani-in.cz.

V Nemocnici Rudolfa a Stefanie 
Benešov plánují další velkou 
investici ve svém areálu. Pod 
jednu střechu sjednotí všechny 
laboratoře. Nebude se stavět 
úplně nový pavilon, ale centrál-
ní laboratoře vzniknou dostav-
bou stávající budovy transfuzní 
stanice a hematologie.
„Vybudování centrálních laboratoří 
je součástí generelu nemocnice, 
který vedení představilo již před 

pěti lety. Je důkazem toho, že v této 
nemocnici se daří plnit slib vybudo-
vání moderní, logicky uspořádané a 
pro všechny po všech stránkách pří-
větivé nemocnice,“ uvedl předseda 
představenstva MUDr. Roman Mrva.

Přístavbou jednoho patra nad pa-
vilon hematologie se sjednotí od-
dělení mikrobiologie a biochemie. 
Ta nyní fungují každé v jiné budo-
vě. Mikrobiologie poblíž hemato-
logie a biochemie má zázemí ve 
vstupním pavilonu u vrátnice.

To, že budou soustředěné všechny 
laboratoře na jednom místě, bude 
mít mnoho výhod jak pro personál, 
tak pro návštěvníky nemocnice... 

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE BENEŠOV – LABORATOŘE 
BUDOU FUNGOVAT NA JEDNOM MÍSTĚ

Krajská nemocnice T. Bati ve 
Zlíně je jedinou krajskou a také 
největší nemocnicí Zlínského 
kraje, která zajišťuje lékařskou 
péči v nejdůležitějších medicín-
ských oborech. Jejím zřizovate-
lem je Zlínský kraj.

Zlínská krajská nemocnice má té-
měř 2.500 zaměstnanců, je dyna-
mickou a rozvíjející se společnosti 
s kvalitním personálem a zázemím. 
Ročně hospitalizuje přes 45 tisíc 
pacientů, k dispozici má téměř ti-
sícovku lůžek, z toho je téměř 800 
pro akutní péči a 200 pro násled-
nou péči. 

Je také významným krajským od-
borným pracovištěm s osmi cen-
try vysoce specializované péče. 
Konkrétně jsou to centra pro léčbu 
dětského diabetu, pro pacienty s 
iktem, pro roztroušenou sklerózu, 
dále centra vysoce specializované 
péče kardiovaskulární, onkologic-
ké nebo intenzivní péče v peri-
natologii, a nechybí ani centrum 
zdravotní péče v onkogynekologii 
a traumatologické péče pro dos- 
pělé.

Nemocnice má novou vlastní mo-
derní firemní mateřskou školu pro 
děti ve věku 2 až 6 let... 

Více informací naleznete ZDE

KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI VE ZLÍNĚ
MODERNÍ NEMOCNICE S TÉMĚŘ 
STOLETOU TRADICÍ

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/laboratore-budou-fungovat-na-jednom-miste
https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/krajska-nemocnice-t-bati-ve-zline-moderni-nemocnice-s-temer-stoletou-tradici


Projekt ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ přijme do svého týmu 
kolegy, kteří budou telefonicky a e-mailem komunikovat s klienty 
ohledně uveřejnění jejich inzerátů a článků.

Jedná se o zajímavou, časově flexibilní činnost "home office" na DPP 
či IČ. Poskytneme Vám mobilní telefon a zaučíme pracovat v našem 
jednoduchém administrativním systému. 
Odměna se skládá z fixní částky 100 Kč/hod 
a 10 % se zajištěného inzerátu.

Co potřebujete? 
Připojení na internet, elán do práce a výborné komunikační schopnosti.

Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle 774 044 233 
nebo info@zamestnanivezdravotnictvi.cz .

DIOME, S.R.O.
ZAJÍMAVÁ PRÁCE Z DOMOVA 

OBCHODNÍ MANAŽER 
ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Nemocnice Pardubické kraje přijme posily na pozici

DĚTSKÁ SESTRA

 Rádi u nás přivítáme 
sestřičky se specializovanou způsobilostí 

„dětská sestra“ nebo „ošetřovatelská péče v pediatrii“

Stabilní zaměstnání v akreditovaných nemocnicích,
moderní pracoviště a přátelský kolektiv,
podporu v dalším vzdělávání,
možnost volby velikosti úvazku
a v neposlední řadě i množství zaměstnaneckých benefitů.

Vybírat můžete hned ze čtyř zdravotnických zařízení! 
Pardubice, Chrudim, Svitavy nebo Ústí nad Orlicí

Více na www.nempk.cz/kariera

Co u nás získáte?

MASARYKOVA NEMOCNICE 
V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.
PŘIJME LÉKAŘE  
NA PLICNÍ ODDĚLENÍ:
- Absolventy vysokých škol 
- Cizince s aprobační zkouškou 
- Lékaře po interním kmeni 
-  Atestované lékaře v oboru pneumo-

logie 
-  Doposud pracující lékaře v jiném in-

terním oboru
■ Nabízíme: nadstandardní plato-
vé podmínky; náborový příspěvek až  
200 000 Kč; flexibilní úvazek (0,1 – 
1,0);  oddělení se statutem Centra pro 
intersticiální plicní procesy, Centra 
pro obtížné léčitelné astma, Centra 
pro poruchy dýchání ve spánku, jsme 
součástí pneumoonkochirurgické-
ho centra; zázemí úspěšné a stabilní 
společnosti; podporu a podmínky pro 
další vzdělávání financované zaměst-
navatelem; podpora dalšího profes-
ního rozvoje; řadu oborů s nejvyšším 
stupněm akreditace a specializovaná 
centra; moderní a příjemné pracovní 
prostředí; dopomoc s bydlením; za-
městnanecké benefity (příspěvek na 
penzijní připojištění, nadstandardní 
pokoje v případě hospitalizace, 5 týd-
nů dovolené, příspěvek na dovole-
nou, závodní stravování, slevy na služ-
by či produkty u vybraných partnerů.
■ Požadujeme: VŠ – lékařská fakulta; 
zájem o vzdělání v oboru; bezúhon-

Nemocnice Hořovice je více než 
běžnou nemocnicí regionálního 
typu. Nabízí špičková lůžková 
pracoviště a širokou škálu nava-
zujících ambulancí a poraden.

Specializované zdravotní služby 
jsou poskytovány nad rámec zá-
kladních medicínských oborů, a to 
prostřednictvím oddělení ortope-
die, neurologie, pediatrie, chirurgie, 
urologie, gynekologie a porodnice, 
neonatologie, anesteziologickore-
suscitačního oddělení a interny.

Spokojenosti a zdraví pacientů 
slouží i vlastní nemocniční lékárna, 
kavárna a parkoviště pro pacienty i 
návštěvníky nemocnice.

Zajímavosti o Nemocnici Hořovice:
- Ročně je na ortopedickém oddě-
lení v oblasti endoprotetiky pro-

váděno více než 1 000 totálních 
endoprotéz a přes 50 revizních 
operací.
- Naše Porodnice U Sluneční brá-
ny ročně přivede na svět bezmála  
1 800 miminek a je tak největší po-
rodnicí ve Středočeském kraji
- Neonatologické oddělení získalo 
v roce 2014 statut perinatologic-
kého centra intermediární péče  
a poskytuje tak péči novorozen-
cům již od 30. týdne těhotenství.
- V roce 2018 jsme jako první  
v České republice otevřeli oddě-
lení následné intenzivní péče pro 
děti s chronickým postižením zá-
kladních životních funkcí.
- V nemocnici se léčí přibližně 40 %  
pacientů s Crohnovou nemocí  
z celé ČR.

Více informací naleznete ZDE

NH HOSPITAL, A.S. NEMOCNICE HOŘOVICE
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

nost a zdravotní způsobilost; spole- 
hlivost, dobré komunikační schopnosti; 
schopnost samostatné a týmové práce; 
znalost práce na PC (Word, Excel).
■ Kontakt: Krajská zdravotní a.s. – 
Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z. 
Sociální péče 3316/12A, 
401 13 Ústí nad Labem, 
prim. MUDr. Daniel Doležal, 
Tel. 605 984 623, 
Email: daniel.dolezal@kzcr.eu

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

NEMOCNICE BŘECLAV, P.O.
PŘIJMEME LÉKAŘE/ 
LÉKAŘKU NA  
UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Nemocnice Břeclav, p.o. přijme: LÉKAŘE 
/LÉKAŘKU PRO UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
■ Požadujeme: odbornou způsobi-
lost, specializovaná způsobilost vítána 
(příp. ukončený kmen); vhodné i pro 
absolventy
■ Nabízíme: náborový příspěvek; jis-
totu stabilního zaměstnání; příjemné 
pracovní prostředí v akreditovaném 
zdravotnickém zařízení; vysoký po-
tenciál odborného růstu; bohaté za-
městnanecké benefity
■ Bližší informace poskytne:
primář urologického odd., 
MUDr. Karel Zita, tel. 519 315 342, 
e-mail: zita@nembv.cz

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-18


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

OLOMOUCKÝ KRAJ

LÁZNĚ SLATINICE A.S.
VEDOUCÍ LÉKAŘ/KA LÁZNÍ
■ Co bude Vaším úkolem: Péče 
o lázeňské pacienty a samoplátce; 
Příjem a propouštění pacientů, pra-
videlné kontroly; Řešení mimořád-
ných situací na zdravotním úseku; 
Zodpovědnost za chod lázeňské 
péče–KLP,PLP,léčebné pobyty; Spo- 
lupráce s dalšími úseky a ostatním 
zdravotnickým personálem; Přímé 
řízení podřízených lékařů; Práce na 
ranní směny Po–Pá. 
■ Co u nás získáte: služební au-
tomobil a mobilní telefon i  k sou-
kromým účelům; možnost další-
ho odborného vzdělávání; práci 
v příjemném lázeňském prostředí 
na moderně zařízeném praco- 
višti; nástupní mzda dle kvalifikace 
a praxe; Sick Days; příspěvek na 
penzijní připojištění; zaměstna-
necká strava v prostorách lázní; 
výhodné mobilní tarify; výměnné 
pobyty v lázních v ČR; možnost 
bezúročné půjčky, odměny při ži-
votních jubileích.
■ Co od Vás očekáváme: dokon-
čené VŠ vzdělání + specializovaná 
způsobilost RFM; licence pro výkon 
funkce vedoucího lékaře a primáře; 
trestní bezúhonnost; schopnost práce 
s PC; samostatnost,spolehlivost,komu-
nikační a organizační schopnosti
■ V případě zájmu zašlete svůj 
životopis na email 
kucerova@lazneslatinice.cz nebo 
volejte na 734 572 021.

NELÉKAŘI
STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME VŠEOBECNÉ ČI 
PRAKTICKÉ SESTRY
CHIRURGIE, INTERNA, INTERNÍ MOJIP, 
ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ OŠETŘO-
VATELSKÉ PÉČE – VŠE NEPŘETRŽITÝ 
PROVOZ/TURNUSY. Moderní prostředí, 
rodinná atmosféra, elektronická doku-
mentace, výhodná mzda, náborový pří-
spěvek, příspěvek na bydlení pro mimo-
-benešovské, zajištění ubytování, osobní 
rozvoj, stravování, jesle, penzijní připo-
jištění, 25 dní dovolené + 2 sick days, 
očkování proti chřipce a další benefity. 
NEPOŽADUJEME KVALIFIKAČNÍ DOHO-
DY NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!

■ Více info na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt:pam@hospital-bn.cz,
tel.: 317 756 554................................
NEMOCNICE MĚŠICE –  
CIOP, Z. S.
VŠEOBECNÁ  
SESTRA
Přijme na lůžka následné, dlouhodo-
bé a sociální péče všeobecné sestry.
■ Požadujeme: samostatný výkon 
práce bez odborného dohledu a bez 
indikace.
■ Nabízíme: příspěvek na podporu 
zaměstnanosti 100 000,- Kč; dobré 
platové podmínky; zaměstnanecké 
výhody; stabilní zázemí; parkování 
v areálu zdarma; výborná dostupnost 
regionální MHD (351, 656, 657).
■ Kontakt: vrchní sestra J. Součková 
tel.: 317 799 034, mob.: 606 126 009, 
e:mail: 
jaroslava.souckova@nemocnicemesice.cz

  

ONK, A.S., NEMOCNICE 
KUTNÁ HORA
PŘIJME 
RADIOLOGICKÉHO  
ASISTENTA
■ Nabízíme: motivační platové 
ohodnocení, bohaté zaměstna-
necké benefity, plný nebo částeč-
ný úvazek, práci v malé nemocnici 
v krásném historickém městě, pod-
porujeme profesní růst a rozvoj.  
■ Požadujeme: odbornou způso-
bilost, samostatnost, flexibilitu.
■ Kontakt: Ing. Jitka Novotná, 
tel. 327 503 497, 724 175 878, 
email: jitka.novotna@nemkh.cz 
www.nemkh.cz

LOMIKÁMEN, Z.Ú.
HLEDÁ „TERÉNNÍ  
PSYCHIATRICKOU  
SESTRU“
Lomikámen, z.ú. do svého týmu hledá 
„Terénní psychiatrickou sestru“ (zdra-
votní sestru se specializací ošetřo- 
vatelská péče v psychiatrii), případně 
všeobecnou zdravotní sestru s od-
hodláním si uvedenou kvalifikaci 
doplnit. Působnost v okrese Příbram, 
případně okres Beroun.
■ Očekáváme samostatnost, spo-
lehlivost a profesionalitu.
■ Nabízíme zkrácený či plný úvazek, 
pracovní smlouvu, podporu vzdělá-
vání, 5 týdnů dovolené, nástup dle 
dohody.
■ Více na www.lomikamen.cz 
■ Kontakt: J.Rohlena, 608 050 626, 
info@lomikamen.cz

Na podporu Onkologického od-
dělení Krajské zdravotní, a.s. 
- Nemocnice Chomutov, o.z., se 
uskutečnil v sobotu 27. srpna 
2022 již 7. ročník dobročinné 
akce „Memoriál Peti Hezlové“, 
poprvé na výstavišti v Lounech. 
Celé odpoledne zde probíhaly 
sportovní akce, cvičení a dětské 
soutěže, v jeho závěru i mód-
ní přehlídka. Pořadatel akce, 
sportovní spolek Befit Louny, si 
dal za cíl přilákat ke společným 
pohybovým aktivitám i rodiny 
s dětmi a přinést z registrace  
a vstupného pro chomutovskou 
onkologii co nejlepší finanční 
výsledek.

„Myslím, že obojí se nám povedlo. 
Letos tak budeme moct předat On-
kologickému oddělení Nemocnice 
Chomutov, kde se naše kamarádka, 
kolegyně a členka našeho sportov-
ního sdružení Petra Hezlová léčila, 
krásných 333 530 korun. Náš pro-

jekt pomáhá usnadnit život těm, 
kteří potřebují pomoc a kvalitní 
lékařskou péči. Proto jsme rádi, že 
oslovuje stále více lidí – v předcho-
zích letech pro chomutovskou on-
kologii přinesl celkem tři čtvrtě mi-
lionu korun. Děkujeme všem, kdo 
naše snažení podpořili a podporu-
jí,“ uvedla Ing. Andrea Kloučková  
z pořádajícího Befit Louny.

„Velmi si vážím letité podpory  
a spolupráce členů Befit Louny  
a všech obyvatel Lounska, kteří už 
mnoho let jako jediní z našeho re-
gionu finančně podporují chomu-
tovskou onkologii. Je velmi milé se 
každoročně setkávat na Memoriá-
lu Peti Hezlové s takovým nadše-
ním lidí, kteří i v této nelehké době 
plné negativních informací nevá-
hají přispět na zlepšení prostředí 
pro onkologické pacienty. Jsem 
moc ráda, že chomutovská...

Více informací naleznete ZDE

BENEFICE SPORTOVCŮ PŘINESLA
CHOMUTOVSKÉMU ONKOLOGICKÉMU 
ODDĚLENÍ 333 530 KORUN

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/benefice-sportovcu-prinesla-chomutovskemu-onkologickemu-oddeleni-333-530-korun

