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Jsme tu pro Vás již 8 let

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

NEMOCNICE TÁBOR, A.S. ■ P RIMÁŘ / PRIMÁŘKA ODDĚLENÍ NEUROLOGIE
Představenstvo Nemocnice Tábor, a.s. vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
PRIMÁŘ / PRIMÁŘKA ODDĚLENÍ NEUROLOGIE
■ Požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru; specializovaná způsobilost v oboru; 10 let odborné praxe lékaře ve zdravotnictví; Licence ČLK pro výkon
vedoucího lékaře / primáře v oboru; organizační a řídící schopnosti, samostatnost; zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost; orientace v ekonomice
zdravotnictví.
■ Přihláška uchazeče musí obsahovat: profesní životopis, potvrzení zdravotní způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb., doklad o bezúhonnosti ne
starší 90 dnů, doklad o členství v ČLK, licence ČLK, návrh koncepce rozvoje a řízení oddělení v písemné podobě; Ověřené kopie: dokladu o získané
odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře dle zákona č. 95/2004 Sb., dokladu o získané specializované způsobilosti
■ Nabízíme: nadstandartní mzdové ohodnocení; náborový příspěvek 200.000,- Kč; pomoc a podporu při zajištění bydlení
■ Dotazy mohou uchazeči směřovat na: MUDr. Jana Chocholová, členka představenstva Nemocnice Tábor, a.s., TF: 381 606 600, 777 140 384,
jana.chocholova@nemta.cz. Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení Nemocnice Tábor, a.s. TF: 381 608 210, 605 236 271, iva.glatzova@nemta.cz.
■ Písemnou přihlášku, vč. telefonního spojení a s požadovanými doklady uchazeči zašlou na adresu: Nemocnice Tábor, a.s., kpt. Jaroše 2000, 390 03
Tábor, personální oddělení; TF kontakt: 381 608 210, vedoucí personálního oddělení - Iva Glatzová. Termín výběrového řízení bude uchazečům oznámen.

ONK, A.S., NEMOCNICE KUTNÁ HORA ■ PŘIJME LÉKAŘE/LÉKAŘKY NA INTERNÍ A LDN ODD.
Přijme lékaře/lékařky na akreditované pracoviště interního oddělení a na LDN oddělení.
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, zaměstnanecké benefity, zázemí krajské nemocnice akreditované SAK,
podporujeme profesní růst a rozvoj
■ Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře, ukončený základní kmen nebo specializovanou způsobilost vítáme
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná, tel. 327 503 497, 724 175 878, email: jitka.novotna@nemkh.cz, www.nemkh.cz

CGB LABORATOŘ A.S. ■ H LEDÁME PATOLOGA –
NABÍZÍME STIPENDIUM STUDENTŮM VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ
CGB laboratoř a.s. přijme pro pracoviště OSTRAVA nebo ZLÍN lékaře patologa (absolventa, lékaře s atestací i neatestovaného).
■ Nabízíme stipendium studentům 5. nebo 6. ročníku všeobecného lékařství. Jsme moderní pracoviště
s širokým spektrem bioptických a cytologických vyšetření včetně molekulární patologie. Laboratoř má akreditaci pro postgraduální vzdělávání.
■ Nabízíme: zajímavou práci v laboratoři s rozsáhlými možnostmi odborného růstu; podporu při studiu; seberealizaci ve výzkumné grantové činnosti;
úzkou spolupráci s univerzitními pracovišti a jejich odborníky; účast na mezinárodních kongresech; dobré finanční podmínky; příjemnou atmosféru na
pracovišti; 6 týdnu dovolené; možnost práce na celý či zkrácený úvazek; jazykové kurzy a další výhody (penzijní a životní pojištění, příspěvek na stravu,
podpora sportovních aktivit). Pomůžeme při řešení bytové situace.
■ Kontakt: uvirova@pathology.cz, více info: www.pathology.cz

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY ■ HLEDAJÍ VEDOUCÍHO LÉKAŘE / LÉKAŘKU

■ 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

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■ P ŘIJMOU DO SVÝCH DĚTSKÝCH LÉČEBEN
PEDIATRA NEBO PNEUMOLOGA, ALERGOLOGA

Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lázeňské skupiny Spa & Wellness Nature Resorts, přijmou do svých Dětských léčeben
PEDIATRA nebo Pneumologa, Alergologa. Hlavní indikací jsou onemocnění dýchacích cest a plic
■ Hledáme: lékaře s atestací v oborech: pediatrie nebo alergologie, pneumologie, RFM
■ Nabízíme: PO-PÁ (víkendové směny cca jednou za měsíc), Vánoční svátky–VOLNO, služební byt v Luhačovicích, výborné platové podmínky, 7,5
hod pracovní dobu,25 dnů ŘD; aktivní podporu dalšího vzdělávání, benefity (úhrada ročního členského příspěvku ČLK, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné výměnné rekreace, zaměstnanecké stravování, výhodný mobilní tarif, odměny při pracovních a životních výročích)
■ Bližší info poskytne: Vedoucí lékařka Dětských léčeben MUDr. Jana Rydlová, tel.: 577 682 414,
e-mail: rydlova@lazneluhacovice.cz ,www.lazneluhacovice.cz

Léčebné lázně Jáchymov a.s.
Radonová léčba
INDIVIDUÁLNÍ LÉČEBNÁ
TERAPIE POD DOHLEDEM
LÉKAŘE – Základem jáchymovské léčby jsou koupele
v termální minerální radonové vodě vhodně kombinované s nejmodernějšími
metodami fyzikální terapie
a odborné rehabilitace,
které společně podporují
a pomáhají obnovit ztracené nebo oslabené funkce
organismu.
Lázeňská léčba probíhá pod
dohledem lékaře podle předepsaného individuálního
léčebného programu. Na zá-

kladě vstupního
vyšetření vám
lékař předepíše
ty nejvhodnější
procedury s využitím radonových koupelí a
rehabilitace. Při
lázeňské léčbě respektujeme
charakter choroby, individuální rozdíly a stupeň postižení. Léčbu doplňuje moderní
diagnostické a terapeutické
vybavení a profesionální personál, který je pečlivě školen,
má dlouholetou praxi a citlivě přistupuje ke všem pacientům.
covní dobu pondělí až pátek;
navíc 1 týden dodatkové dovolené; 5 dní indispozičního
volna; příspěvek z FKSP na
sport, kulturu a rekreace.
■ Kontakt: e-mail:
jhuzlikova@vez.ruz.justice.cz
tel.: 220 184 140, 728 468 761

LÉKAŘI
PRAHA

VAZEBNÍ VĚZNICE
PRAHA – RUZYNĚ

VŠEOBECNÝ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ/KA ...............................
Vazební věznice Praha – Ruzyně, Staré náměstí 3/12, Praha
6 přijme všeobecného praktického lékaře, práce s vězněnými osobami.
■ Požadujeme: specializovanou způsobilost v oboru
všeobecného praktického lékařství pro dospělé.
■ Nabízíme:
pracovní
smlouvu na plný pracovní
úvazek případně kratší; plat
80 000 Kč, při kratším úvazku
se plat poměrně krátí; pra-

POLIKLINIKA
PROSEK A.S.

PŘIJMEME LÉKAŘE

Poliklinika Prosek a.s., Praha 9
přijme lékaře pro lůžkové odd.
následné péče. Spec. způsob.
v oboru: INTERNA, PRAKTIK
PRO DOSPĚLÉ, CHIRURGIE,
ORTOPEDIE, REHABILITACE,
NEUROLOGIE, GERIATRIE.
V případě interní odb. možnost kombinace s prací

hledá pro svá oddělení

✖ LÉKAŘ CHIRURG S ATESTACÍ
✖ LÉKAŘ PSYCHIATR

(OD ABSOLVENTŮ PO ZKUŠENÉ ATESTOVANÉ LÉKAŘE)

Vynikající mzdové ohodnocení, atraktivní nové prostory, ubytování.
Nabízíme také finanční odměnu za doporučení zaměstnance!

Ivana Hlinková
personální náměstkyně
mob. tel.: +420 735 176 585
e-mail: ivana.hlinkova@nemocnicesokolov.cz

Pro maximální efekt efekt
lázeňské léčby doporučují
lékaři strávit v lázních dva
týdny dvakrát ročně nebo
tři týdny a u některých diagnóz čtyři týdny jednou za
rok. Pro nastartování léčebných účinků radonové terapie...
Více informací naleznete ZDE
v interní ambulanci.
■ Dále přijmeme lékaře do
ambulance v oboru: REHABILITACE a ORTOPEDIE.
■ Dále přijme INTERNISTU
na zástup do ambulance
(cca 1.1.-31.3.2020).

Nástup ihned nebo dle dohody. Vhodné i pro důchodce.
Prac. úv. vždy dohodou.
■ Nabízíme: Možnost přidělení služebního bytu, či
zajištění ubytování. Podpora
vzdělávání. Benefity-např.:Příspěvek na stravování, dovolenou, penzijní přip., kulturu, 5
týdnů dov., dny sick days.
■ Nabídky (prof. životopis)
zašlete na e-mail:
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz.
Tel. 266 010 106

AZITA S.R.O.

HLEDÁME ORL
LÉKAŘE V PRAZE

Do našeho přátelského kolektivu privátního ambulantního zařízení ORL a foniatrie v Praze 10 hledáme
kolegu/kolegyni.
■ Důležité jsou pro nás
dobré mezilidské vztahy
a chuť se rozvíjet, vše ostatní je na dohodě.
■ Kontakt: 605 787 269,
e-mail: orlvpraze@email.cz

NEMOCNICE
NA FRANTIŠKU, Praha 1
přijme:
• lékař se spec. způsobilostí RDG, L3
• lékař se spec. způsobilostí psychiatrie L3, úv. 0,2
• fyzioterapeut
• všeobecná a praktická sestra
• sestra pro perioperační nebo intenzivní péči
• zdravotnický záchranář
• ošetřovatel, sanitář
Nabízíme:
• příjemné, kulturně-historické prostředí v centru Prahy
• práce v akreditovaném zdr. zařízení s moderními přístroji
• parkování v areálu nemocnice
• velmi dobré platové podmínky
• pro mimopražské ubytovna, popř. služební byt
• kvalitní stravování (obědy, večeře) v ceně 25Kč
• výhody z kolektivní smlouvy (20 hodin volna navíc, penzijní připojištění,
2x ročně příspěvek na kulturu, sport, vzdělávání a rekreaci aj.)
• odborný i osobní růst a další vzdělávání (kurzy, specializace, semináře, e-learning,
odborné konference aj.)

Kontakt, info:
Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM, tel.: 222 801 370, mail: yvona.vlckova@nnfp.cz

hledá pro svá oddělení

✖ LÉKAŘ PEDIATR L1-L3
✖ LÉKAŘ RADIOLOG L1-L3

(OD ABSOLVENTŮ PO ZKUŠENÉ ATESTOVANÉ LÉKAŘE)

Vynikající mzdové ohodnocení, atraktivní nové prostory,
ubytování.
Nabízíme také finanční odměnu za doporučení zaměstnance!
Ivana Hlinková, personální náměstkyně
mob. tel.: +420 735 176 585
e-mail: ivana.hlinkova@nemocnicesokolov.cz

GLOBAL
ASSISTANCE A.S.

■ Bližší informace na
hr@1220.cz

...............................

LÉKAŘ S AJ
NEURO-EEG, S.R.O.
PRO KOORDINACI
HLEDÁME KOLEGU/
CESTOVNÍ/
ZDRAVOTNÍ ASISTENCE KOLEGYNI NA
Náplní práce je posuzování ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
léčky klientů a komunikace se
zdrav. zařízeními v zahraničí,
případně repatriace.
Pracovní doba volitelná po-pá s docházením do kanceláře. Úvazek, plat a nástup
dohodou.

Do dlouhodobě zavedené
soukromé neurologické ordinace v Praze 6 hledáme kolegu/kolegyni na částečný úvazek. Rozsah úvazku dohodou,
vstřícný a profesionální pří-

REHABILITACE. Možno i kratší
úvazek či dohoda. Min. kmen
podmínkou. Moderní a špičkově vybavené ambulance!
■ Nabízíme nadstandardní
mzdu, příspěvek na penzijní
STŘEDOČESKÝ KRAJ
připojištění, stravování, jesle,
NEMOCNICE BENEŠOV
25 dní dovolené + 2 sick days,
NEMOCNICE BENEŠOV podporu vzdělávání a osobního rozvoje, další benefity.
PŘIJME LÉKAŘE DO
■ Více na
SPECIALIZOVANÝCH
www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt:
AMBULANCÍ
ENDOKRINOLOGIE, DIABE- pam@hospital-bn.cz,
TOLOGIE, OČNÍ, UROLOGIE, tel.: 317 756 554
stup, nadstandardní finanční
ohodnocení.
■ Kontakt:
neurologie.111@centrum.cz,
tel: + 420 702 108 845

PRIMÁŘ

Lázeňské léčebny Jeseník

Požadujeme:

Pro lázeňskou léčebnu Jeseník hledáme kvalifikovaného kandidáta na pozici Primář.

◗ vzdělání: vysokoškolské lékařského směru, atestace RFM
◗ specializační způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny
◗ licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře nebo primáře v oboru
◗ praxi v oboru, znalost práce na PC

Nabízíme:

◗ spolehlivost, zodpovědnost
◗ zkušenost s vedením zaměstnanců
◗ zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb.
◗ odbornou způsobilost odpovídající zákona č. 95/2004 Sb.

◗ zázemí stabilní české společnosti
◗ možnost dalšího vzdělávání a podpora odborného růstu
◗ odpovídající platové ohodnocení
◗ 5 týdnů dovolené
◗ zajímavé smluvní podmínky
◗ možnost výhodného zaměstnaneckého ubytování a stravování
◗ velmi příjemné pracovní prostředí
◗ příspěvek na penzijní připojištění
Nástup: dle dohody
Bližší informace Vám poskytne prim. MUDr. Ján CAPKO, tel. 724 110 099
V případě, že Vás tato nabízená pozice zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis s tel. kontaktem na e-mail: kariera@vlrz.cz
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Nemocnice Jihlava, p.o. – V jihlavské
nemocnici slavnostně představili novou
magnetickou rezonanci
Obměna jednoho z největších a nejtěžších přístrojů proběhla v jihlavské
nemocnici. Šestitunový
gigant opustil po deseti
letech areál nemocnice,
aby ho nahradil novější a
modernější přístroj. Nová

NEMOCNICE BENEŠOV

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
NEMOCNICE
BENEŠOV – ÚSTAVNÍ
POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBY

Nemocnice Benešov hledá
lékaře k posílení ústavních
pohotovostních služeb na
DĚTSKÉM ODDĚLENÍ. 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.

magnetická rezonance
zrychlí vyšetření a lékaři
díky ní mají přesnější diagnostiku.
„Výměna magnetické resonance za nový moderní
přístroj zapadá do systému
péče o obyvatele našeho
kraje. Nová pracoviště v posledních
letech vznikla v havlíčkobrodské, třebíčské i novoměstské nemocnici...
Více informací
naleznete ZDE
rodinnou atmosféru, podporu vzdělávání a rozvoje, BEZ
KVALIFIKAČNÍCH DOHOD NA
SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,
výhodné mzdové podmínky,
volno po službách, 25 dní dovolené + 2 sick days, penzijní
připojištění, jazyky, stravování,
jesle a další benefity.
■ Kontakt:
pam@hospital-bn.cz,
tel. 317 756 554.
JIHOČESKÝ KRAJ

PSYCHIATRICKÁ
LÉČEBNA LNÁŘE

PŘIJME LÉKAŘE

Psychiatrická léčebna Lnáře,
akreditované pracoviště, hledá lékaře, příp. absolventa LF
se zájmem o obor psychiatrie.
■ Nabízíme byt 2+1 přímo
............................... v areálu léčebny, dobré pracovní podmínky, nadstanNEMOCNICE BENEŠOV
dardní platové ohodnocení,
NEMOCNICE BENEŠOV příjemné pracovní prostředí
v malém kolektivu. Možnost
PŘIJME LÉKAŘE
odborného růstu. Při stabiNA ODDĚLENÍ
lizační dohodě významný
CHIRURGIE, NEUROLOGIE,
podíl na nákladech na vzděPATOLOGIE, LŮŽKOVÁ
lávání.
REHABILITACE, HEMATOLO■ Kontakt: tel.: 383 495 101,
GIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘprim. MUDr. Jana ZahradníkoSTVÍ, ORL.
■ Nabízíme moderní praco- vá, tel.: 605 164 841,
e-mail: sekretariat@pllnare.cz.
viště a špičkové přístroje,

NEMOCNICE TÁBOR, A.S.

HLEDÁME LÉKAŘE
VÍCE SPECIALIZACÍ

Nemocnice Tábor, a.s. přijme
do pracovního poměru: LÉKAŘE/KU PRO CHIRURGICKÉ
ODDĚLENÍ (CHIR); LÉKAŘE/KU
PRO NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ (NEUR); LÉKAŘE/KU PRO
PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ
(PSYCH); LÉKAŘE/KU PRO
ODDĚLENÍ
CENTRÁLNÍCH
LABORATOŘÍ (CL); (ODBORNOST MIKROBIOLOGIE A ODBORNOST HEMATOLOGIE);
LÉKAŘE/KU PRO ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ
ODDĚLENÍ (ARO); LÉKAŘE/KU
PRO REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ (RHBO); LÉKAŘE/KU PRO
RADIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
(RDGO); LÉKAŘE/KU PRO GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ
ODDĚLENÍ (GYN); LÉKAŘE/
KU PRO ODDĚLENÍ PATOLOGIE (PATOL); LÉKAŘE/KU PRO
PLICNÍ ODDĚLENÍ (TRN).
Specializovaná způsobilost
či zařazení v oboru vítány.
■ Bližší požadavky
na lékaře na
www.nemta.cz/kariera/kariera/
vhodné i pro absolventy VŠ
■ Nabízíme: práci ve stabilní společnosti. Nástup
ihned nebo podle dohody;
plný pracovní úvazek; po zapracování možnost trvalého
pracovního poměru; výhodné mzdové ohodnocení dle
dosažené praxe a kvalifikace;
možnost absolvování specializačního vzdělání bez smluvního závazku; možnost dalšího odborného růstu, jsme
držiteli akreditace pro další
vzdělávání; 5 týdnů dovolené
+ týden navíc u PSYCH, CL,
ARO, RDG, PATOL a TRN; náborový příspěvek až 100.000,Kč dle stupně vzdělání a praxe; pracovní doba, včetně
ÚPS v souladu se zákoníkem

práce; pomoc a podpora při
zajištění ubytování; cenově
výhodné stravování ve vlastní
jídelně; zaměstnaneckou slevu do lékárny 10%; parkovací
místo zdarma. Nástup ihned,
popřípadě dle dohody. Nemocnice Tábor, a.s. má akreditaci na vzdělávání lékařů.
■ Bližší informace podá:
MUDr. Zdeněk Valášek, primář CHIR, tel. 381 605 100;
733 598 971;
zdenek.valasek@nemta.cz
MUDr. Markéta Foltynová,
zástupce primáře NEUR,
tel: 608 216 455,
neurologie@nemta.cz
MUDr. Libor Macák,
primář PSYCH, tel. 381 606 700,
775 863 110;
libor.macak@nemta.cz
MUDr. Pavla Novotná,
primářka CL, tel. 381 607 300,
737 266 117;
pavla.novotna@nemta.cz
MUDr. Alice Kuchařová,
lékařka CL-MKB,
tel 381 607 302, 737 266 113;
alice.kucharova@nemta.cz
MUDr. Radovan Prchlík,
primář ARO tel. 381 605 000;
777 634 634;
radovan.prchlik@nemta.cz
MUDr. Sylvia Musilová,
primářka RHBO,
tel. 381 607 100; 775 853 720;
sylvia.musilova@nemta.cz
MUDr. Gábor Gyüre,
primář RDGO,
tel. 381 607 200; 777 169 916;
gabor.gyure@nemta.cz
MUDr. Jiří Holub, primář
GYN-POR, tel: 381 605 300,
776 108 081;
jiri.holub@nemta.cz
MUDr. Josef Kult, primář
PATOL, tel: 381 607 400;
775 030 814;
josef.kult@nemta.cz
MUDr. Kamil Kleňha,
primář TRN tel: 381 606 400;
603 224 814;
kamil.klenha@nemta.cz

KNI
HY

10 %

NEJEN odborné ➜

ZvZ

➜ bestsellery ➜ e-knihy

SLEVA

s kódem:

Evropská cena za inovaci pro lázně
Luhačovice. Balneoprovoz nové generace
nadchl odborníky
Dětské léčebny v Luhačovicích patří k největším v
České republice. Celková kapacita je 278 lůžek
a řadí se tak k největším
dětským léčebnám v ČR. V
loňském roce se zde léčilo
okolo 1800 dětí.

onemocněními,
obezitou, nemocemi zažívacího
ústrojí, ale i kožními a onkologickými onemocněními.
Lázeňská léčba je založena
na využívání účinku zdejších jedinečných minerálních vod i přírodních klimatických podmínek...
Léčí se zde děti již od 1,5 Více informací
roku věku s respiračními naleznete ZDE

Informační
LCD PANEL
do čekárny
Nabídněte svým
pacientům informace
o vaší ordinaci.

www.obrazovkavcekarne.cz
z
Pro více informací nás kontaktujte na tel. čísle 731 965 096
nebo emailové adrese: lucie.vorlickova@ids-media.cz

HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ
PRACOVNÍ NABÍDKY, ALE
I ZAJÍMAVÉ INFORMACE
Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?

VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, NAJDETE NA:

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz
Staňte se našimi fanoušky 
Jsme tu pro Vás již 8 let

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

LISTOPAD 2019

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

■ 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

NÚSCH, A.S. ■ LEKÁR - NEUROLÓG
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; morálna bezúhonnosť; aktívna znalosť anglického jazyka vítaná
■ Kontakt: Mgr. Mária Orlíková, Odbor ľudských zdrojov, 00421-2/59320242, maria.orlikova@nusch.sk

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY ■ HLEDAJÍ VEDOUCÍHO LÉKAŘE / LÉKAŘKU
■ 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

Zdarma si stáhněte aktuální
měsíční přehled na Váš e-mail

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

LÉKAŘI
ČESKÁ REPUBLIKA

BILLANC PARTNERS ČR
S.R.O.

PRIMÁŘ, ZÁSTUPCE
PRIMÁŘE

Personálně-poradenská společnost Billanc Partners specializující
se na oblast zdravotnictví obsazuje několik odborných pozic
(primář, zástupce primáře) v odd.
vnitřní lékařství, radiologie, gynekologie, neurologie, dermatovenerologie 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

Hledáte nové zaměstnání?
Vybojujeme Vám
ty nejlepší podmínky

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VŠEOBECNÝLÉKAŘ.CZ

HLEDÁME KOLEGU/
KOLEGYNI
DO NADSTANDARDNĚ
VYBAVENÉ ORDINACE
VPL VE DVOŘE
KRÁLOVÉ N. LABEM
Hledáme kolegu/kolegyni
do nadstandardně vybavené ordinace VPL ve DVOŘE
KRÁLOVÉ NAD LABEM.

Zajistíme Vám přátelské pracovní prostředí, flexibilní pracovní dobu, milou a ochotnou sestřičku, maximální
pomoc s administrativou.
■ Nabízíme 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního
volna a podporu zaměstnavatele v dalším vzdělávání.
Nástup 1.2.2020.
Odměna pro lékaře atestované v oboru VPL 65 000,Kč netto/měsíčně.
■ E-mail:
ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz;
tel.: 608 763 664

PSYCHIATRIE
ALBERTINUM OLÚ ŽAMBERK

Hledáme

Primáře

Nabízíme

lékaře

pro
psychiatrické
oddělení

Zajímavý kariérní růst
Atestovanému
psychiatrovi nabízíme
post zástupce primáře
Absolventovi aktivní
podporu vzdělávání
a zajištění odborných
stáží na okolních vyšších
pracovištích
Uplatnění se jak u lůžka,
tak v ambulantní sféře

Dále nabízíme

Profil pracoviště

Nadstandardní platové
podmínky
Štědré zaměstnanecké
benefity
Příjemný kolektiv na
vysoké odborné
i lidské úrovni
Příspěvky
na stravování
Krásné prostředí

Následná a dlouhodobá péče
Stacionář jako alternativa
doléčování
Ambulance s rozšířenou
působností
Terénní psychiatrická sestra
Zapojení do projektu
DEINSTITUCIONALIZACE
SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ
NEMOCNÉ v rámci
Strategie reformy
psychiatrické péče

a

Zájemci pište na albertinum@albertinum-olu.cz

VIVIDUS EAST

LÉKAŘ – LÉKAŘKA

Budeme jedno z nejmodernějších zařízení lůžkové péče
ošetřovatelského typu v ČR.
■ Přijmeme do nově vznikajícího kolektivu kolegu/
kolegyni, která/ý nám pomůže vybudovat nadstandardní péči. Lékař/ka se
spec. nebo zvláštní odbornou způsobilostí.
■ Co nabízíme? Moderní
pracovní prostředí; Pracovní
dobu PO-PÁ, 6:30 - 15:00
Motivační ohodnocení
(50-70 000 Kč/měsíc)
■ Kontakt:
personalni@vividus-east.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
všeobecného lékařství

umožníme specializační
vzdělávání bez uzavírání
kvalifikačních dohod a závazků možnost absolvování
přípravy k atestaci na akreditovaných pracovištích nemocnice perspektivní a zajímavou práci na nadstandardně vybaveném pracovišti s iktovým centrem, neurologickou JIP, spánkovou
laboratoří, léčbou spasticky
a další léčbou botulotoxinem podporu dalšího vzdělávání a profesního rozvoje
zajímavé platové 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

ru lekárov so špecializáciou
v odbore vnútorné lekárstvo,
kardiológia, angiológia, endokrinológia, pediatria, pediatrická neurológia, pediatrická
intenzívna medicína, detská
psychiatria, rádiológia, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia, oftalmológia,
hematológia, maxilofaciálna
chirurgia a neonatológia.
■ Bližšie informácie budú
poskytnuté na adrese
troligova@fnsppresov.sk.

...............................
NEMOCNICA
ZVOLEN A.S.

PRIMÁR ODD.
VNÚTORNÉHO
LEKÁRSTVA

Nemocnica Zvolen a.s., člen
skupiny AGEL, ponúka pracovné miesto:
Primár oddelenia vnútorného
lekárstva
■ Náplň práce : riadenie činSLOVENSKO
nosti lôžkového oddelenia
príslušných odborných amFAKULTNÁ NEMOCNICA abulancií
v súlade s koncepciS POLIKLINIKOU
ou odboru vnútorné lekárstvo
J.A.REIMANA PREŠOV
■ Zodpovednosť: za kvalitu
PRIJMEME LEKÁROV zdravotnej starostlivosti o paFakultná nemocnica s poli- cientov lôžkového oddelenia,
klinikou J. A. Reimana Prešov JIS a ambulancií, za chod odprijme do pracovného pome- delenia, JIS a ambulancií, za

Pro našeho klienta NEMOCNICI VRCHLABÍ
hledáme kvalifikovaného kandidáta na pozici:

PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA
ODD. INTERNA

Staňte se součástí kvalitního týmu v přátelském prostředí
nemocnice, která prošla řadou rekonstrukcí.
Získáte nejen nadstandardní mzdové ohodnocení a zaměstnanecké
benefity, ale i možnost pracovat v krásném prostředí Krkonoš.

Kontakt: Ing. Alena Mašková, e-mail: alena.maskova@diome.cz

telefon: 739 949 833

NABÍZÍME ODMĚNU ZA DOPORUČENÍ KVALIFIKOVANÉHO KANDIDÁTA

účelnú farmakoterapiu a za
hospodárne využívanie lôžkového fondu
■ Nástup: 01.01.2020
Pracovný pomer: TPP, na neurčitý čas
■ Ponúkané výhody: práca v stabilnej spoločnosti;
možnosť osobného rozvoja
a odbor-ného rastu; benefity
zo sociálneho fondu napr. na
dôch. sporenie, na regeneráciu.
■ Požadované vzdelanie
a dalšie kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť na výkon povolania lekára;
špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo; odborná prax
lekára min. 7 rokov; občianska
a morálna bezúhonnosť.
■ Zoznam požadovaných
dokladov: žiadosť alebo
motivačný list; štrukturovaný
profesný životopis; koncepcia
riadenia a rozvoja odd. vnútorného lekárstva
■ Základná mzda:
2 329,90 € + pohyblivá zložka
dohodou
■ Ďalšie informácie –
kontaktná osoba:
MUDr. Ján Haško, námestník
riad. pre LPS
jan.hasko@nemocnicazvolen.sk;
0908 291 553

Luxusní tělová
kosmetika
s obsahem
pistáciového oleje
Sleva 10 % s kódem: ZvZ

www.looqshop.com

PRAHA

pí Prokopová, ved. farm. as.,
tel. 266 010 418.
■ V případě zájmu zašlete
profesní životopis.

POLIKLINIKA PROSEK A.S.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

NELÉKAŘI

POLIKLINIKA PROSEK NEMOCNICE BENEŠOV
A.S., PRAHA 9 PŘIJME NEMOCNICE BENEŠOV
FYZIOTERAPEUTA
PŘIJME PORODNÍ
Přijmeme do prac. poměru
FYZIOTERAPEUTA do odd. ASISTENTKY
rehabilitace. Nástup 2.1.2020
nebo dle dohody.
■ Podmínky: Odborná způsob. v oboru fyzioterapie (zák.
96/04Sb.). Praxe v oboru výhodou, možno i absolvent.
■ Nabízíme:
MOŽNOST
UBYTOVÁNÍ. Benefity-např.
příspěvek na stravování, dovolenou, masáže, kulturu,
penzijní přip. Sick days. Podpora vzdělávání. 5 týdnů dov.
■ V případě zájmu zašlete
životopis.
■ Kontakt: pí Sloupová,
ved. fyzioterapeut,
tel. 266 010 282,
e-mail:
sloupova.j@poliklinikaprosek.cz
nebo pí Prchalová, pers. odd.,
tel. 266 010 106, e-mail:
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz

Práce v příjemném kolektivu a rodinné atmosféře naší
moderní porodnice! Disponujeme krásnými, nově zrekonstruovanými porodními boxy.
Ročně provádíme přes tisíc
porodů, jsme vyhledáváni rodičkami z celé republiky!
■ Nabízíme
výhodnou
mzdu + náborový příspěvek,příspěvek na bydlení pro
mimo-benešovské, zajištění ubytování, osobní rozvoj,
stravování, jesle, penzijní připojištění, 25 dní dovolené +
2 sick days, další benefity.NEPOŽADUJEME KVALIFIKAČNÍ
DOHODY NA SPECIALIZAČNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ!
■ Více info na
www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt:
pam@hospital-bn.cz,
tel.: 317 756 554.

............................... ...............................
POLIKLINIKA PROSEK A.S. NEMOCNICE BENEŠOV

POLIKLINIKA PROSEK
A.S, PRAHA 9 PŘIJME
FARMACEUTICKÉHO
ASISTENTA

Přijmeme do prac. poměru
FARMACEUTICKÉHO
ASISTENTA do lékárny. Nástup
2.1.2020 nebo dle dohody.
■ Požadujeme:
Vzdělání
pouze v oboru farm. as. (laborant) - zákon 96/04 Sb. Praxe
vítána, možno i absolvent.
■ Nabízíme: Prac. doba Po-Pá. MOŽNOST UBYTOVÁNÍ.
Podpora vzdělávání.
■ Benefity: např. příspěvek
na stravování, dovolenou, kulturu, penzijní přip., masáže,
Sick days, 5 týdnů dovolené.
■ Kontakt: Mgr. Podlahová,
ved. lékárny, tel. 266 010 419,
e-mail:
lekarnice@poliklinikaprosek.cz,

NEMOCNICE BENEŠOV

NEMOCNICE BENEŠOV
PŘIJME NELÉKAŘSKÉ
ZDRAVOTNICKÉ
PRACOVNÍKY
V OBORECH

FYZIOTERAPEUT,
RADIOLOGICKÝ ASISTENT.
■ Nabízíme
výhodnou
mzdu + NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK, moderní pracoviště
a špičkové přístroje, stabilní
kolektiv, profesní a osobní
rozvoj, příspěvek na bydlení
pro mimo-benešovské uchazeče, zajištění ubytování, penzijní připojištění, stravování,
jesle, jazyky, 25 dní dovolené
(RA dalších 5 dní dodatkové
dovolené) + 2 sick days, další benefity. ZAJÍMAVOST PRO
FYZIOTERAPEUTY - STAVÍME
NOVÉ KOMPLEXNÍ REHABILITAČNÍ CENTRUM!
■ Více informací na
www.hospital-bn.cz,
■ Kontakt: 317 756 554,
pam@hospital-bn.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ

LÁZNĚ
SLATINICE A.S.

DO LÁZNÍ SLATINICE
PŘIJMEME
FYZIOTERAPEUTY
A VŠEOBECNÉ SESTRY

Chcete s námi pečovat o lázeňské hosty a pacienty? Hledáme
VŠEOBECNOU SESTRU s dokončeným zdravotnickým vzděláním a FYZIOTERAPEUTY s dokončeným VŠ vzděláním.
■ Nabízíme možnost získání praxe a další profesní kvalifikace na náklady zaměstnavatele. Dále nabízíme Sick
days, stravování a další odměny pro zaměstnance. Na
pozici Fyzioterapeut můžete získat náborový příspěvek
10 000 Kč.
■ Pokud Vás láká dlouhodobá péče o pacienty v klidném
prostředí nádherné přírody, zašlete CV na:
stehlikova@lazneslatinice.cz
či volejte na 734 572 021.

Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.
hledají do svého týmu
ergoterapeutů posily.

NEMOCNICE BENEŠOV
PŘIJME VŠEOBECNÉ
SESTRY NA INTERNÍ
ODDĚLENÍ

MÁME MODERNÍ ZREKONSTRUOVANÉ ODDĚLENÍ!!!
■ Nabízíme rodinné prostředí, elektronickou dokumentaci, výhodnou mzdu +
náborový příspěvek,příspěvek
na bydlení pro mimo-benešovské, zajištění ubytování,
osobní rozvoj, stravování, jesle, penzijní připojištění, 25 dní
dovolené + 2 sick days, další
benefity.NEPOŽADUJEME
KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA
SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!
■ Více info na
www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt:
pam@hospital-bn.cz,
tel.: 317 756 554.

Nabízíme:
• náborový příspěvek 80.000 Kč
• trvalý pracovní poměr
• 5 týdnů dovolené na zotavenou + 2 dny dovolené po třech letech
pracovního poměru
• týden studijního volna (studium v oboru)
• hrazené další vzdělávání v oboru
• příspěvek na penzijní připojištění (po 1 roce pracovního poměru)
• příspěvek na dopravu nebo možnost ubytování
• zaměstnanecké stravování
• 50% slevu do našeho aquacentra
• příspěvek z FKSP na volnočasové aktivity
Nástup možný ihned.
Mzda na dotázání na personálním oddělení.
Kontakt: Nela Ouředníková, personalistka,
tel.: 499 860 123, 770 138 678,
e-mail: nela.ourednikova@janskelazne.com,
Státní léčebné lázně Janské Lázně

