
www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz
Jsme tu pro Vás již 10 let

DUBEN 2022

Přijme: lékaře / lékařky na LDN oddělení; lékaře 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 NA ODD. LDN A SE SPEC.RADIODIAGNOSTIKA

Praktického lékaře/lékařku pro ZPP a provoz ambulance.
■ Náplň práce: pracovnělékařské prohlídky a preventivní péče
■ Nabízíme: služební byt, pracovní dobu 37,5 h/týdně, 25 dnů dovolené a velké množství benefitů a firemních výhod.
Všeobecné sestry do dětské léčebny MIRAMONTI
■ Nabízíme: náborové příspěvky, zaměstnanecké ubytování, pracovní dobu 37,5 h/týdně, 25 dnů dovolené a další výhody
■ Kontakt: Bc. Michaela Kadlecová, tel: 731 402 385, email: kariera@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz/kariera

■ Výkon práce: pobočka VoZP České Budějovice nebo Plzeň
■ 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), podporu vzdělávání, 
propracovaný systém benefitů. 
■ POŽADUJEME: znalost práce na PC, řidičské oprávnění skup. B.  ■ Kontakt: vprazmova@vozp.cz, tel. 387 783 143.

V současné době rozšiřujeme tým lékařů v Ostravě a Ústí n. L. Do soukromých ambulancí Avenier a.s. hledáme 
lékaře/specialisty pro očkování, kteří se stanou odbornými poradci pro naše klienty v oblasti očkování 
a cestovní medicíny. 
■ Pracovat u nás můžete na plný či částečný úvazek nebo na dohodu. 
Ordinační hodiny jsou pouze na denní směny od pondělí do pátku. Ke mzdě nabízíme řadu bonusů a benefitů.
■ Více informací najdete v sekci kariéra na www.avenier.cz. V případě zájmu pište na lidskezdroje@avenier.cz.

Brněnská histopatologická a cytologická laboratoř MDgK-plus, spol. s r.o. hledá do svého kolektivu 
lékaře/ku se specializovanou způsobilostí na pozici lékař – patolog.
■ Nabízíme: práci na špičkovém pracovišti na plný či zkrácený úvazek, náborový příspěvek, 
možnost dalšího vzdělávání, 6 týdnů dovolené, další zaměstnanecké benefity.
■ Požadujeme: specializovanou způsobilost v oboru patologie, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, 
flexibilitu a komunikativnost, schopnost týmové spolupráce.
■ Bližší informace u MUDr. Mojmíra Moulise (vedoucí laboratoře), tel.: 734 380 896 mail: moulis@mdgk.cz 

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■  PŘIJMOU LÉKAŘE A ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR ■  PŘIJME REVIZNÍ LÉKAŘE

AVENIER S.R.O. ■  HLEDÁME LÉKAŘE/SPECIALISTY PRO OČKOVÁNÍ

MDGK-PLUS SPOL. S R.O. ■  HLEDÁ LÉKAŘE – PATOLOGA

■ Nabízíme: vysoké finanční ohodnocení, příjemné a klidné lázeňské prostředí, ubytování a další benefity
■ Požadujeme: VŠ vzdělání lékařského směru, vítáme atestaci z interny, rehabilitace, ortopedie nebo neurologie
■ Bližší informace poskytne: Ing. Dortová, tel: 727 870 642 nebo email: hr@royalspa.cz 

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



Společnost MDgK-plus, spol.  
s r.o. (dále MDgK-plus) je ne-
státní zdravotnické zařízení 
poskytující služby v oblasti his-
topatologické a cytologické di- 
agnostiky vč. konzultací. Řadí 
se mezi nejmodernější zařízení 
uvedené odbornosti v České re-
publice. MDgK-plus působí v la- 
boratorní diagnostice od roku 
2002 a od roku 2016 je součástí 
skupiny laboratoří vaselabora-
tore.group, která nabízejí kom-
plexní ambulantní laboratorní 
péči. Cílem a krédem těchto in-

tegrovaných laboratoří je posky-
tovat vysoce kvalitní laboratorní 
služby napříč odbornostmi.
 
MDgK-plus zpracovává a diagnos-
tikuje vzorky nejrůznějšího charak-
teru (jak rutinního, tak experimen-
tálního charakteru) od mikroexcizí 
a punkčních biopsií až po rozsáhlé 
resekáty vč. onkologických. Ma-
teriál je dodáván z chirurgických 
oborů, gastroenterologie, kožního 
lékařství a od dalších specialistů...

Více informací naleznete ZDE

MDGK-PLUS SPOL. S R.O.
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTIPRAHA

GLOBAL ASSISTANCE A.S.
LÉKAŘ S ČJ A AJ PRO 
KOORDINACI CESTOVNÍ/
ZDRAVOTNÍ ASISTENCE
Posuzování léčby klientů a komuni-
kace se zdrav. zařízeními v zahraničí, 
případně repatriace. Úvazek, mzda 
a nástup dohodou. Kanceláře v Pra-
ze, možnost HO po zaškolení. 
■ Bližší informace na hr@1220.cz................................
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. Specializovaná způsob. - od-
bornost není specifikována. Jsme 
malé odd. rodinného typu. Rehabi-
litují zde pacienti převážně po ope-
racích pohybového ústrojí -28 lůžek. 
Nástup ihned či dle dohody. 
Věk není rozhodující - můžete být 
jak na mateřské dov. či naopak v dů-
chodu. 
■ Nabízíme: Možnost zajištění 
ubytování, přidělení služebního 
bytu. Podpora vzdělávání. Benefity-
-např.: Příspěvek na stravu, penzijní 
přip., kulturu, 3 dny sick days. Bene-
fitní karta na volnočasové aktivity.
■ Nabídky (prof. životopis) zašlete 
na e-mail: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz. 
■ Kontakt: Prchalová O., 
personální odd., tel. 266 010 106. ...............................
FORTMEDICA S.R.O.
ORL LÉKAŘ/KA DO  
SOUKROMÉ AMBULANCE  
NA PRAZE 4 - DÉLKA 
ÚVAZKU I ORDINAČNÍ 
HODINY DLE VAŠICH 
POTŘEB!
Specializovaná způsobilost výho-
dou, ale ne nutností. 
■ Nabízíme nadstandardní mzdu 
+ výkonové bonusy, 5 týdnů dovo-
lené + 3 sick days, příspěvek na stra-
vování a penzijní spoření, podpora 
vzdělávání, příspěvky na zdraví, relax 
a sport, přátelský kolektiv. 
■ Těšíme se na vaše CV na: 
kariera@fortmedica.cz.

LÉKAŘI KELTIA-MED S.R.O.
CHIRURG NA HPP/DPP
Přijmeme chirurga do ordinace na 
Praze 5. Plat dle vzdělání, nástup 
ihned.
■ Kontakt: tel: 733 738 394
keltiamedadmin@centrum.cz...............................
FAKULTNÍ THOMAYEROVA 
NEMOCNICE
PŘIJME LÉKAŘE/LÉKAŘKU 
PRO UROLOGICKOU 
KLINIKU 3. LF UK A FTN
■ Požadujeme: ukončené vysoko-
školské vzdělání; odbornou a zdra-
votní způsobilost a trestní bezúhon-
nost podle zákona č. 95/2004 Sb.; 
zájem o obor; krátká praxe v oboru 
vítána, není podmínkou; jazykové 
znalosti; ochotu podílet se na zajiš-
tění nočního provozu.
■ Nabízíme: práci na akredito-
vaném pracovišti 2. typu, které se 
superspecializuje na funkční uro-
logii, uroonkologii, transplantační 
urologii a urogenitální tuberkulózu; 
poskytujeme podporu odborného 
růstu, možnost externího postgra-
duálního studia; dobré finanční 
ohodnocení; zaměstnanecké bene-
fity: pro mimopražské zájemce mož-
nost ubytování, vlastní mateřská 
škola a jesle, vlastní rekreační zaříze-
ní, příspěvek na závodní stravování 
v areálu nemocnice, příspěvek na 
penzijní připojištění nebo soukromé 
životní pojištění, příspěvky z FKSP 
(na dětské tábory, rekreaci, kulturní 
akce, masáže, atd.), 5 týdnů dovo-
lené + 2 dny indispozičního volna, 
možnost využití výhodných tarifů 
pro mobilní komunikaci, slevy v ne-
mocniční lékárně a prodejně zdra-
votnických potřeb. 
Nástup ihned nebo dle dohody.
■ Písemné přihlášky včetně ži-
votopisu zasílejte na výše uvede-
nou adresu nebo na e-mail: 
urologie@ftn.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE NA 
ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ 
SLUŽBY
ODDĚLENÍ NEUROLOGIE, RADIOLO-
GIE, DĚTSKÉ ODDĚLENÍ.
Minimálně základní kmen podmín-
kou. Práce na DPČ. Nadstandardní 
finanční ohodnocení. 
■ Více na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: 317 756 554, 
pam@hospital-bn.cz.

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-spolecnosti-2


PROTON THERAPY CENTER  |  K A R I É R A

Přidejte se k nám
PROTONOVÉ CENTRUM PŘIJME

PRIMÁŘE
PRIMÁŘKU

PET/CT ODDĚLENÍ 
| Ojedinělá možnost profesní realizace |

hr@ptc.cz  |  +420 222 998 926
Více informací na www.ptc.cz | www.centrumdiagnostiky.eu

Co Vám nabízíme?
+ Získání zkušeností na úplně nové digitální PET/CT kameře – 

PET/CT Siemens Biograph Vision 450
+ Účast a podporu při zavádění nových vyšetřovacích 

a léčebných postupů, multioborová spolupráce a účast 
na multidisciplinárních týmech

+ Příjemné pracovní prostředí pro vlastní popisy
+ Nadstandardní fi nanční ohodnocení s motivační složkou
+ Podmínky pro profesní růst a další vzdělávání
+ 6 týdnů dovolené, možnost částečné práce z domova 

a vzdálených popisů
+ Osobní notebook, úhrada nákladů za bydlení 

pro mimopražské, služební automobil
+ 13. a 14. plat
+ Stravování ve vlastní jídelně a příspěvek na stravování
+ Úhrada kurzů, stáží a kongresů v ČR i zahraničí
+ Podpora celoživotního vzdělávání, bezplatná výuka AJ 

na pracovišti
+ Karta MultiSport a další benefi ty

Co požadujeme?
+ Specializovanou způsobilost v oboru nukleární medicína
+ Licence ČLK k výkonu funkce primáře v oboru vhodná
+ Praxe na PET/CT velkou výhodou
+ Zodpovědný a proaktivní přístup, samostatnost při řešení 

úkolů, fl exibilitu, organizaci a schopnost vedení týmu – 
nejlépe vlastním příkladem �

NEJEN odborné ➜
➜ bestsellery ➜ e-knihy 

10 %
SLEVA
s kódem: 

ZvZ

KNI
HY

V lázních MIRAMARE Luhačovice 
úspěšně testujeme ve spoluprá-
ci s Fakultou biomedicínského 
inženýrství ČVUT novinku - spe-
ciální laser v léčbě postcovidové-
ho syndromu.
 
Již od počátku února léčíme klien-
ty s postcovidovým syndromem 
speciálním vysokovýkonným la-
serem. Jenom během minulého 
týdne speciální laserovou terapii 
ozařování plic podstoupily téměř 
čtyři desítky klientů. Zaznamenaly 
velice dobrou progresi a významné 
zlepšení stavu.

DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI
„Pilotní projekt, který realizujeme 
ve spolupráci s fakultou biomedi-
cínského inženýrství ČVUT, vypa-
dá velmi nadějně. Zájem pacientů 
je obrovský, výsledky jsou velmi 
slibné,“ uvedl generální ředitel lá-
zeňské skupiny ROYAL SPA Martin 
Plachý.

„Velmi si vážíme spolupráce s Fa-
kultou biomedicínského inženýr-
ství ČVUT se sídlem v Kladně. Jimi 
zapůjčený vysokovýkonný MLS la-
ser nám dává nové možnosti...

Více informací naleznete ZDE

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LUHAČOVICE – 
SANATORIUM MIRAMARE, S.R.O.
PŘEVRATNÁ NOVINKA V LÉČBĚ 
POSTCOVIDOVÉHO SYNDROMU

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE DO  
SPECIALIZOVANÝCH  
AMBULANCÍ
PLICNÍ, OČNÍ, UROLOGIE, DĚTSKÁ 
NEUROLOGIE, DIABETOLOGIE. 
Možno i kratší úvazek či dohoda. 
Min. kmen podmínkou. 
Moderní a špičkově vybavené am-
bulance! 
■ 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  
LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ
NEUROLOGIE, ORL, ODDĚLENÍ 
DLOUHODOBÉ OŠETŘOVATELSKÉ 
PÉČE, REHABILITACE. 
■ Nabízíme moderní pracoviště 
a špičkové přístroje, rodinnou atmo-
sféru, podporu vzdělávání a rozvoje, 
NEPOŽADUJEME KVALIFIKAČNÍ DO-
HODY NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁ-
VÁNÍ, výhodné mzdové podmínky, 
volno po službách, 25 dní dovolené 
+ 2 sick days, penzijní připojištění, ja-
zyky, stravování, jesle a další benefity. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/prevratna-novinka-v-lecbe-postcovidoveho-syndromu


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 .

27. 5. 2022 – Inkontinence, Dekubity, Novinky v očkování
Místo konání: Hotel GOLF, Plzeňská 103, Praha 5 - Motol

23. 9. 2022 – Moderní přístupy k hojení ran
Místo konání: KC Nemocnice Na Homolce, Praha 5

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.

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

OBCHODNÍ MANAŽER 
ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Dlouhodobé následky si po pro-
dělání covidu-19 s sebou nese 
paní Dobromila Zamykalová.  
A to nejen ty fyzické, ale hlav-
ně psychické. V říjnu pochovala 
svou maminku a pravděpodob-
ně právě v pohřební službě se  
s manželem nakazili covidem-19. 
Z těžkého průběhu onemocnění, 
ze strachu nejen o svůj život, ale 
i o život manžela, se regeneruje 
v Lázních Luhačovice, a. s., kde 
nám svůj příběh povyprávěla.
 
Jak u Vás onemocnění covi-
dem-19 začalo?
Na konci října jsem dostala vysoké 
teploty, nebylo mi dobře a bolela 

mě hlava. Manžel onemocněl také, 
a tak jsme se spolu léčili doma. Srá-
želi jsme teplotu paralenem v do-
mnění, že jsme od sebe jen chytili 
nějakou virózu. Ale bylo nám velmi 
špatně, nejedli jsme, pili jen vodu, a 
i když nám syn přinesl třeba vývar, 
tak jsme neměli ani chuť ani sílu ho 
sníst. Já jsem devátý den už jen stě-
ží dýchala, a tak mi manžel zavolal 
sanitku. Teprve tam mi udělali test 
na covid-19, který byl pozitivní. Do 
té doby nás ani nenapadlo, že by-
chom ho mohli mít, protože jsme 
byli velmi opatrní. Nechodili jsme 
mezi lidi, jen na procházky...

Více informací naleznete ZDE

Nedonošenecká část perinatolo-
gického centra Krajské zdravot-
ní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., 
převzala od Nadačního fondu 
La Vida Loca speciální kufříky v 
rámci projektu „Kufříky pro ži-
vot“ určené pro novorozené děti, 
se kterými se život nemazlil. 

„Projekt vznikl na podkladě toho, 
že až 500 dětí je každoročně odlo-
ženo nebo z různých důvodů ode-
bráno matce přímo v porodnici. 
Aby jednou netápaly, jak přišly na 
svět, jak vypadaly a zda...

Více informací naleznete ZDE

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. – PŘI COVIDU 
VÁS NAPADAJÍ TY NEJČERNĚJŠÍ MYŠLENKY

NADAČNÍ FOND VĚNOVAL KUFŘÍKY 
PRO ODLOŽENÉ DĚTI V NEMOCNICI MOST

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE DO 
SPÁNKOVÉ LABORATOŘE
Podmínkou specializace ORL, pneu-
mologie, kardiologie, neurologie, 
psychiatrie se zájem o spánkovou 
medicínu. Možno na zkrácený úva-
zek či DPČ. 
■ Nabízíme rozvoj a vzdělání ve 
spánkové medicíně, nadšený a přá-
telský 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

LIBERECKÝ KRAJ

NEMOCNICE JABLONEC 
NAD NISOU
PRIMÁŘ – REHABILITACE 
A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA – 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
■ POŽADAVKY: spec. způsobilost 
v oboru, 10 let praxe, organizační, 
komunikační a řídící schopnosti
■ NABÍZÍME: možnost sebereali-
zace ve vedení pracoviště, moderní 
a přívětivé pracovní prostředí, pod-
mínky pro osobní a profesní rozvoj, 
nadstandardní platové ohodnocení, 
zázemí velmi stabilní organizace, vý-
znamné benefity
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 31. 5. 2022.

 ■ V případě zájmu kontaktujte 
pavel.kures@nemjbc.cz, 
tel. 483 345 494, 
mobil: 776 666 349 - velmi rádi po-
skytneme další informace k pozici, 
případně k samotnému výběrové-
mu řízení. 

NELÉKAŘI
PRAHA

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA  
PROSEK A.S. PŘIJME  
RADIOLOGICKÉHO  
ASISTENTA
Přijmeme do prac. poměru RADIO-
LOGICKÉHO AS. Nástup ihned či 
dle dohody. Jde o menší kolektiv. 
Vhodný start pro čerstvé absolven-
ty. Pouze skiagrafie-nepřímá digita-
lizace. JEDNOSMĚNNÝ PROVOZ-35 
HOD. TÝDNĚ PŘI PLNÉM ÚVAZKU. 
Možnost kratšího úv.-minimálně 
však 0,8. 
■ Podmínky: Odborná způsob. dle 
zák. 96/04 Sb. 
■ Nabízíme: Benefity-např.: příspě-
vek na stravu, penzijní přip., kulturu, 
Sick days. Karta na volnočasové akti-
vity. Podpora vzdělávání. 
■ Nabídky zasílejte na e-mail: 
macakova.m@poliklinikaprosek.cz. 
■ Kontakt: pí Mačáková, vedoucí 
rtg as., tel. 604 217 304, 
266 010 179 (206). 

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/pri-covidu-vas-napadaji-ty-nejcernejsi-myslenky
https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/nadacni-fond-venoval-kufriky-pro-odlozene-deti-v-nemocnici-most


PŘIJME 
všeobecné a dětské sestry / bratry na JIPové 

stanice – pediatrický JIRP a neonatologický JIRP

Požadujeme:
◊	 vysokoškolské/středoškolské	vzdělání	
◊	 odborná	způsobilost	k	výkonu	povolá-
ní	dle	zákona	č.	96/2004	Sb.
◊	 trestní	bezúhonnost	a	zdravotní	
způsobilost
◊	 spolehlivost,	flexibilnost
◊	 schopnost	samostatné	a	týmové	práce
◊	 znalost	práce	na	PC	(Word,	Excel)
◊	 ochota	k	dalšímu	vzdělávání
◊	 výhodou	ARIP	specializace

Nabízíme:
◊	 zvýhodněné	mzdové	podmínky
◊	 náborový	příspěvek	až	200	000	Kč
◊	 flexibilní	úvazek	(0,1	–	1,0)
◊	možnost	okamžitého	nástupu
◊	 zázemí	úspěšné	a	stabilní	společnosti
◊	 podporu	a	podmínky	pro	další	vzdělávání	
financované	zaměstnavatelem
◊	 podpora	dalšího	profesního	rozvoje	
◊	 řadu	oborů	s	nejvyšším	stupněm	akreditace	
a	specializovaná	centra
◊	moderní	a	příjemné	pracovní	prostředí
◊	 dopomoc	s	bydlením	
◊	 zaměstnanecké	benefity	(příspěvek	na	
penzijní	připojištění,	nadstandartní	pokoje	
v	případě	hospitalizace,	5	týdnů	dovolené,	
příspěvek	na	dovolenou,	závodní	stravování,	
slevy	na	služby	či	produkty	u	vybraných	
partnerů)

Kontakt:
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

MUDr.	Marie	Váchová
Tel.: 476 173 486  
E-mail: marie.vachova@kzcr.eu

HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ PRACOVNÍ 
NABÍDKY, ALE I ZAJÍMAVÉ INFORMACE 

Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?
+ Staňte se našimi fanoušky na Facebooku 
+  Zdarma si stáhněte aktuální měsíční přehled na Váš e-mail
+  Hledáte nové zaměstnání? Vybojujeme Vám ty nejlepší podmínky
www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

 i specializovaných laboratorních 
vyšetření v oboru imunologie.
■ Jaké znalosti a dovednosti 
byste měli mít: Vystudoval/a jste 
SŠ, VOŠ nebo bakalářský studijní 
program v oboru zdravotní labo-
rant? Jste pečlivý/á a hledáte pří-
jemné pracovní prostředí? V tom 
případě hledáme právě vás! Ates-
taci z oboru imunologie vítáme.
■ Co vám můžeme nabídnout:
Pohodový pracovní kolektiv; Stravo-
vací paušál; 6 týdnů dovolené; Mul-
tiSport; Prostředí moderní laboratoře
■ Adresa pracoviště: 
Pod Krejcárkem 975/2, 
130 00  Praha 3.
■ Máte o danou pozici zájem? 
Pošlete nám životopis a staňte se 
členy našeho týmu!
■ Kontaktní osoba:
Ladislav Klíma, klima@ceslab.cz
Tel.: 778 428 633

STŘEDOČESKÝ KRAJ

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 způ-
sobilost, flexibilitu.
■ 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
CHIRURGIE, INTERNA, ORTOPEDIE, 
ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ OŠETŘO-
VATELSKÉ PÉČE – VŠE NEPŘETRŽITÝ 
PROVOZ/TURNUSY. 
Moderní prostředí, rodinná atmo-
sféra, elektronická dokumentace, 
výhodná mzda + náborový příspě-
vek, příspěvek na bydlení pro mi-
mo-benešovské, zajištění ubytování,
osobní rozvoj, stravování, jesle, pen-
zijní připojištění, 25 dní dovolené + 

2 sick days, zdarma očkování proti 
chřipce a další benefity. NEPOŽA-
DUJEME KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA 
SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!
■ Více info na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz,
tel.: 317 756 554................................
DOMOV SENIORŮ  
JENŠTEJN, POSKYTOVATEL 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
PŘIJME VŠEOBECNOU 
NEBO PRAKTICKOU SESTRU
Domov seniorů Jenštejn, poskyto-
vatel sociálních služeb, přijme vše-
obecnou nebo praktickou sestru na 
hlavní pracovní poměr.
■ Požadujeme: minimálně střední 
vzdělání praktická sestra ukončené 
maturitní zkouškou, spolehlivost, 
odpovědnost, schopnost týmové 
práce, praxe výhodou.
■ Nabízíme: jistou práci, stabilní 
platové podmínky, 5 týdnů dovole-
né, příspěvek na dovolenou, příspě-
vek na penzijní připojištění, nabídka 
stravování v organizaci. 
■ Pracovní doba pondělí – pátek 
7.00 – 15.30 hodin.
■ Kontakty: E-mail: 
info@dsjenstejn.cz, tel.: 736 754 009, 
web: www.dsjenstejn.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

CHRONICARE MUND S.R.O.
STANIČNÍ SESTRA  
NÁSLEDNÉ INTENZIVNÍ 
PÉČE CHRONICARE, BRNO
Hledáme srdce oddělení NIP.
■ Vašim hlavním úkolem bude 
organizace, plánování a řízení oše- 
třovatelské péče na oddělení ve 
spolupráci s vrchní sestrou. Oddě-
lení Následné Intenzivní Péče má 
25 lůžek, o které se střídavě stará 
tým v počtu 20 sanitářů a 25 sester 
v denních a nočních službách. 
■ Naše zařízení najdete v Brně – 
Řečkovicích. 
■ Všechny podrobné informace 
najdete na 
www.chronicarebrno.cz/cs/kariera
Najdete nás také na FB a LinkedIn.
Rádi se s vámi setkáme osobně, vše 
vám vysvětlíme a ukážeme. 
■ Kontaktujte nás na telefonu 
+420 724 543 080 nebo e-mailu 
personalnibrno@chronicare.cz.

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK A.S, 
PRAHA 9 PŘIJME  
FARMACEUTA
Přijmeme do prac. poměru FAR-
MACEUTA lékárny. Nástup 1.5.2022 
nebo dle dohody. Lze i kratší úvazek, 
minimálně však 0,75. Jedná se o zá-
stup za mateřskou (rodičovskou) 
dovolenou. 
■ Požadujeme: Vzdělání v oboru 
farmaceut-NUTNÉ, zákon č. 95/2004 
Sb. Praxe vítána, možno i absolvent.
■ Nabízíme: Výhodné mzdové 
podmínky. Prac. doba bez víkendů. 
Podpora vzdělávání. Benefity: např. 
příspěvek na stravu, kulturu, penzij-
ní přip. Sick days. Benefitní karta na 
volnočasové aktivity. 5 týdnů dovo-
lené. 
■ Kontakt: Mgr. Podlahová Z., 
ved. lékárny, tel. 266 010 419, 
e-mail: 
podlahova.z@poliklinikaprosek.cz. 
V případě zájmu zašlete profesní ži-
votopis.

NEMOCNICE MĚŠICE
SOCIÁLNĚ - ZDRAVOTNÍ 
PRACOVNICE
Nemocnice Měšice – CIOP, z.s. 
Praha – východ, přijme na lůžka 
násl.péče „Sociálně – zdravotní 
pracovnici„ samostatně vykoná-
vající svou práci. 
■ Požadujeme odpovídající 
vzdělání. 
■ Nabízíme stabilní zázemí, do- 
bré platové podmínky, zaměstnanec-
ké výhody. Dostupná doprava MHD.
■ Kontakt: J. Brumlichová, tel. 
283 981 049, 605 741 770, email: 
jana.brumlichová@nemocnicemesice.cz

ČESKÁ LABORATORNÍ S.R.O.
ZDRAVOTNÍ LABORANT 
IMUNOLOGIE
Přijmeme zdravotní laboranty na 
oddělení imunologie.
■ Co vás čeká: Budete se podílet 
na provádění rutinních

Rádi bychom Vás informovali  
o tom, že máte opět možnost hod-
notit kvalitu českých nemocnic 
prostřednictvím speciálního ce-
lostátního průzkumu Nemocnice 
ČR 2022. Pokud jste v roce 2022 
zaměstnancem některé z českých 
nemocnic, pomozte nám prosím 
tuto nemocnici ohodnotit vyplně-
ním anonymního dotazníku:

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE NE-
MOCNIC NALEZNETE ZDE

Možnost hlasování je otevřena od 
1.2.2022 do 31.8.2022.

Cílem tohoto průzkumu je sestavit 
žebříček nemocnic dle míry bez-
pečnosti a také spokojenosti za-
městnanců a pacientů.

Výsledky 17. ročníku celostátního 
průzkumu Nemocnice ČR 2022 
budou představeny na konci listo-
padu v rámci odborné konference 
Efektivní nemocnice 2022...

Více informací naleznete ZDE

HEALTHCARE INSTITUTE CZECH REPUBLIC O.P.S.
PRŮZKUM - NEMOCNICE ČR 2022

http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/zamestnanci-nemocnic.html?_=6
https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/pruzkum-nemocnice-cr-2022

