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Na Pneumologické oddělení Oblastní nemocnice Kladno hledáme:
 - LÉKAŘE SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ V OBORU PLICNÍ LÉKAŘSTVÍ 
 - LÉKAŘE S DOKONČENÝM INTERNÍM KMENEM 
Náborový příspěvek až 500 000,-
■ Požadujeme: specializovanou způsobilost v oboru pneumologie nebo interna, 
zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost 
■ Nabízíme: pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem IHNED, práci na akreditovaném pracovišti, 
náborový příspěvek, 5 týdnů dovolené + 2 dny zdravotního volna, atd. 
■ Více na našem webu www.nemocnicekladno.cz. 
■ Kontakt 739 024 390, lenka.holubova@nemk.cz 

OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, A.S., NEMOCNICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
■ LÉKAŘ/KA NA PLICNÍ ODDĚLENÍ

Pro stávající i nově otevíraná dárcovská centra v městech: Praha, Ostrava, Ml. Boleslav a Uherský Brod.
■ Nabízíme: různé úvazky, bonusový systém, stravenky+flexipassy, mnoho benefitů a férové jednání.
■ Více info: Mgr. M.Hegerová, tel. 602 579 183, hegerova@caraplasma.cz

Hledáme dermatologa (a další specializace), který by měl zájem věnovat 
alespoň jeden den v týdnu klinickým studiím. 
■ Nabízíme zajímavou odměnu s minimem administrativy a možností vzdělávání. 
■ Více na clintrial.cz/pro-lekare/ nebo na hr@clintrial.cz

CARA PLASMA S.R.O. ■  PŘIJME LÉKAŘE, VRCHNÍ SESTRU A SESTRY

CLINTRIAL S.R.O. ■  LÉKAŘ DO CENTRA KLINICKÝCH STUDIÍ

■ Nabízíme: příjemné a klidné lázeňské prostředí, vysoké finanční ohodnocení, 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

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 a fyzioterapeut(k)y do dětské léčebny MIRAMONTI
■ Nabízíme: náborové příspěvky, zaměstnanecké ubytování, kratší 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

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



PRAHA

FAKULTNÍ NEMOCNICE 
BULOVKA
PŘIJMEME LÉKAŘE - 
ABSOLVENTA SE  
ZÁJMEM O ONKOLOGII
Ústav radiační onkologie Fa-
kultní nemocnice Bulovka 
Praha přijme lékaře – absol-
venta se zájmem o onkologii.
■ Nabízíme: práci na akredi-
tovaném pracovišti největšího 
komplexního onkologického 
centra v ČR nově vybavené-
ho nejmodernější ozařovací 
technikou; motivující finanční 
ohodnocení; účast na řešení 
regionálních i nadnárodních 
vědeckých projektů; zaměst-
nanecké benefity (ubytování 
pro mimopražské s možností 
získání služebního bytu, pen-
zijní připojištění, zvýhodněné 
stravování).
■ Kontakt: 
miloslav.pala@bulovka.cz

AZITA S.R.O.
HLEDÁME ORL LÉKAŘE 
V PRAZE
Jste ORL lékař/ka? Chcete 
pracovat v moderní ordinaci 
v příjemném kolektivu v Pra-
ze 10?
■ Nabízíme 6 týdnů dovo-
lené, nadstandartní ohodno-
cení, příspěvek na vzdělání. 
Pro nás jsou důležité dobré 
mezilidské vztahy a chuť se 
rozvíjet. Vše ostatní je na do-
hodě.
■ Kontakt: 605 787 269, 
e-mail azita@seznam.cz, 
www.orlvpraze.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ  
NEMOCNICE BENEŠOV 
– PŘIJME  
SPECIALIZOVANÉHO  
LÉKAŘE NA ÚSTAVNÍ  
POHOTOVOSTNÍ  
SLUŽBY

Práce na DPČ. 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 NA  
LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ
ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ 
OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE, CHI-
RURGIE, NEUROLOGIE, ORL. 
■ Nabízíme moderní pra-
coviště a špičkové přístroje, 
rodinnou atmosféru, podpo-
ru vzdělávání a rozvoje, NE-
POŽADUJEME KVALIFIKAČNÍ 
DOHODY NA SPECIALIZAČ-
NÍ VZDĚLÁVÁNÍ, výhodné 
mzdové podmínky, volno po 
službách, 25 dní dovolené + 
2 sick days, penzijní připojiš-
tění, jazyky, stravování, jesle 
a další benefity. 
■ Kontakt: 
pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE DO  
SPECIALIZOVANÝCH  
AMBULANCÍ
PLICNÍ, OČNÍ, UROLOGIE, 
DĚTSKÁ NEUROLOGIE, DIA-
BETOLOGIE. 
Možno i kratší úvazek či do-
hoda. Min. kmen podmín-
kou. Moderní a špičkově vy-
bavené 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. Minimálně zá-
kladní kmen podmínkou. 
Práce na DPČ. Nadstandardní 
finanční ohodnocení. 
■ Více na 
www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: 317 756 554,
pam@hospital-bn.cz.

ÚSTECKÝ KRAJ

NEMOCNICE  
LITOMĚŘICE, A.S.
PŘIJME LÉKAŘE NA 
ODDĚLENÍ KLINICKÝCH 
LABORATOŘÍ (BIOCHE-
MIE, MIKROBIOLOGIE)
■ Požadujeme: vysoko-
školské vzdělání – lékařská 
fakulta; zájem o vzdělá-
ní v oboru; bezúhonnost 
a zdravotní způsobilost; 
spolehlivost, dobré komuni-
kační schopnosti; schopnost 
samostatné a týmové práce; 
znalost práce na PC (Word, 
Excel); výhodou specializova-
ná způsobilost nebo ukonče-
ný kmen v oboru
■ Nabízíme: zvýhodněné 
mzdové podmínky; náboro-
vý příspěvek až do výše 300 
000 Kč; flexibilní úvazek (0,2 
– 1,0); zázemí úspěšné a sta-
bilní společnosti; podporu 
a podmínky pro další vzdě-
lávání financované zaměst-
navatelem; podpora dalšího 
profesního rozvoje; řadu 
oborů s nejvyšším stupněm 
akreditace a specializovaná 
centra; moderní a příjemné 
pracovní prostředí; dopo-
moc s bydlením; zaměstna-
necké benefity (příspěvek 
na penzijní připojištění, nad-
standartní pokoje v případě 

LÉKAŘI

Nový pavilon Komplex-
ního rehabilitačního 
centra Nemocnice Ru-
dolfa a Stefanie Bene-
šov, a.s., Nemocnice 
Středočeského kraje se 
stal hlavním vítězem 
Stavby roku Středočes-
kého kraje 2021. V os-
mém ročníku soutěžní 
přehlídky zvítězil mezi 
38 přihlášenými. Záro-

veň se umístil na druhé 
příčce v anonymním 
hlasování široké ve-
řejnosti na webových 
stránkách Stavby roku. 
Lidé mohli hlasovat od 
24. června do 29. září 
2021. Rehabilitační cen-
trum získalo 8413 hlasů.

Slavnostního vyhlášení 
výsledků se 30. září 2021 
v kutnohorské galerii 
GASK zúčastnilo vedení 
nemocnice...

Více informací na 
www.zamestnanivezdravotnictvi.cz

NEMOCNICE BENEŠOV
KOMPLEXNÍ REHABILITAČNÍ 
CENTRUM JE STAVBOU ROKU 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2021



hospitalizace, 5 týdnů do-
volené, příspěvek na dovo-
lenou, závodní stravování, 
slevy na služby či produkty 
u vybraných partnerů).
■ Kontakt: 
Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Litoměřice, o.z., 
Žitenická 2084, 
412 01 Litoměřice
-Mgr. Jiří Kozelka, 
Tel. 416 723 351, 
email: jiri.kozelka@kzcr.eu...............................
NEMOCNICE  
LITOMĚŘICE, A.S.
PŘIJME JOP VŠ NA 
ODDĚLENÍ KLINICKÝCH 
LABORATOŘÍ  
(BIOCHEMIE)
■ Požadujeme: vysokoškol-
ské vzdělání; odborná způso-
bilost dle zákona č. 96/2004 
Sb.; bezúhonnost a zdravot-
ní způsobilost; komunikač-
ní dovednosti; spolehlivost, 
flexibilnost; schopnost sa-
mostatné a týmové práce; 
znalost práce na PC (Word, 
Excel); ochota k dalšímu 
vzdělávání; specializovaná 
způsobilost výhodou; vhod-
né i pro absolventy.
■ Nabízíme: zvýhodněné 
mzdové podmínky; možnost 
získání náborového příspěv-
ku až do výše 100 000 Kč; 
flexibilní úvazek (0,1 – 1,0); 
zázemí úspěšné a stabilní 
společnosti; podporu a pod-
mínky pro další vzdělávání 
financované zaměstnavate-
lem; podpora dalšího pro-

fesního rozvoje; řadu oborů 
s nejvyšším stupněm akredi-
tace a specializovaná centra; 
moderní a příjemné pracovní 
prostředí; dopomoc s bydle-
ním; zaměstnanecké benefity 
(příspěvek na penzijní připo-
jištění, nadstandartní pokoje 
v případě hospitalizace, 5 
týdnů dovolené, příspěvek 
na dovolenou, závodní stra-
vování, slevy na služby či pro-
dukty u vybraných partnerů).
■ Kontakt: 
Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Litoměřice, o.z., 
Žitenická 2084, 
412 01 Litoměřice
-Mgr. Jiří Kozelka, 
Tel. 416 723 351, 
email: 
jiri.kozelka@kzcr.eu

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

NEMOCNICE KYJOV,  
PŘÍSPĚVKOVÁ  
ORGANIZACE
LÉKAŘ/KA NA ARO  
A ODDĚLENÍ  
NEUROLOGIE
Nemocnice Kyjov, příspěv-
ková organizace Jihomorav-
ského kraje, přijme na plný 
i zkrácený úvazek lékaře a lé-
kařky na ARO a neurologické 
oddělení.
■ Požadujeme: vysoko-
školské vzdělání lékařského 
směru; specializovaná způ-
sobilost v daném oboru vý-
hodou, nikoliv podmínkou 
(prostor i pro absolventy); 
zdravotní způsobilost a trest-
ní bezúhonnost; schop-

nost pracovat samostatně  
i  v týmu; spolehlivost a pro-
aktivní přístup; ochota trvale 
se vzdělávat v oboru intenziv-
ní medicíny (platí pro ARO).
■ Nabízíme: možnost ubyto-
vání přímo v areálu nemocnice; 
zajímavý náborový příspěvek 
a příjemné finanční ohodno-
cení; pracovní a odborný růst 
na akreditovaném pracovišti; 
okamžité zařazení do praxe 
pod vedením zkušených kole-
gů; přátelský kolektiv; možnost 
dalšího vzdělávání; možnosti 
pasivní i aktivní účasti na od-
borných akcích; moderně vy-
bavené pracoviště.
■ Bližší podrobnosti podá:
MUDr. Jiří Vyhnal, primář ARO 
tel.: 518 601 330 
e-mail: vyhnal.jiri@nemkyj.cz
MUDr. Petr Vrána,
primář neurologie 
tel.: 518 601 460 
e-mail: vrana.petr@nemkyj.cz

NELÉKAŘI
PRAHA

DOMOV SV. KARLA  
BOROMEJSKÉHO
PŘIJME  
VŠEOBECNOU SESTRU
Domov sv. Karla Boromej-
ského hledá všeobecnou 
zdravotní sestru do nepře-
tržitého provozu, úvazek 
dohodou. Pěkné prostředí, 
možnost ubytování pro 
ženy, přátelský a dobrý ko-
lektiv, spokojení pacienti.  

■ Více na 
www.domovrepy.cz. 
■ Životopis zasílejte na: 
konsolata@domovrepy.cz

EUROPAINCLINICS  
PRAHA
PŘIJME  
VŠEOBECNOU  
SESTRU
Klinika miniinvazivní a en-
doskopické léčby zad Eu-
roPainClinics Praha PŘIJME 
VŠEOBECNOU SESTRU
■ Požadujeme: Odbor-
nou způsobilost dle záko-
na č. 96/2004 Sb., výhodou 
specializační vzdělání in-
tenzivní péče
■ Náplň práce: práce 
sestry ambulance a na zá-
krokovém sále pracoviště 
miniinvazivních a endosko-
pických výkonů na páteři, 
administrativní činnosti
■ Nabízíme: Pracovní 
smlouvu na dobu neurči-
tou, plný nebo částečný 
pracovní úvazek (dle doho-
dy). Jednosměnný provoz, 
4denní pracovní týden. 
■ Místo práce: Praha. 
Platové podmínky: 50.000 
– 55.000 Kč brutto/měsíc,  
13. a 14. plat jako odměny, 
6 týdnů dovolené.
■ Nástup od 1.4.2022.
■ Kontakt: 
bilkova@europainclinics.com, 
www.europainclinics.cz.

www.obrazovkavcekarne.cz
Pro více informací nás kontaktujte na tel. čísle 731 965 096 
nebo emailové adrese: lucie.vorlickova@ids-media.cz 
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LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ CHI-
RURGIE, INTERNA, ORTOPE-
DIE, ODDĚLENÍ DLOUHODO-
BÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE, 
ARO - VŠE NEPŘETRŽITÝ 
PROVOZ/TURNUSY. Moderní 
prostředí, rodinná atmosféra, 
elektronická dokumentace, 
výhodná mzda + náborový 
příspěvek, příspěvek na by-
dlení pro mimo-benešovské, 
zajištění ubytování, osobní 
rozvoj, stravování, jesle, pen-
zijní připojištění, 25 dní do-
volené + 2 sick days, zdarma 
očkování proti chřipce a další 
benefity. NEPOŽADUJEME 
KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA 
SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!
■ Více info na 
www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: 
pam@hospital-bn.cz,
tel.: 317 756 554.

ÚSTECKÝ KRAJ

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, 
A.S. - NEMOCNICE  
ÚSTECKÉHO KRAJE
PŘIJME VŠEOBECNÉ 
SESTRY

■ Požadujeme: vysokoškol-
ské/středoškolské vzdělání; 
odborná způsobilost k vý-
konu povolání všeobecné 
sestry; trestní bezúhonnost 
a zdravotní způsobilost; spo-
lehlivost, flexibilnost; schop-
nost samostatné a týmové 
práce; znalost práce na PC 
(Word, Excel); ochota k další-
mu vzdělávání
■ Nabízíme: zvýhodněné 
mzdové podmínky; náboro-
vý příspěvek až 200 000 Kč;  
flexibilní úvazek (0,1 – 1,0); 
možnost okamžitého nástu-
pu; zázemí úspěšné a stabilní 
společnosti; podporu a pod-
mínky pro další vzdělávání 
financované zaměstnavate-
lem; podpora dalšího pro-
fesního rozvoje; řadu oborů 
s nejvyšším stupněm akredi-
tace a specializovaná centra; 
moderní a příjemné pracov-
ní prostředí; dopomoc s by- 
dlením; zaměstnanecké be-
nefity (příspěvek na penzijní 
připojištění, nadstandartní 
pokoje v případě hospitaliza-
ce, 5 týdnů dovolené, příspě-
vek na dovolenou, závodní 

stravování, slevy na služby či 
produkty u vybraných part-
nerů.
■ Kontakt: 
Krajská zdravotní, a.s.,
Sociální péče 3316/12A, 
401 13 Ústí nad Labem
Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová, 
náměstkyně, 
Úsek řízení lidských zdrojů, 
Tel. 735 705 405, 
email: 
vlasta.kasparova@kzcr.eu

PARDUBICKÝ KRAJ

RTG A SONOGRAFIE  
ŽAMBERK
PŘIJMEME  
RADIOLOGICKÉHO  
ASISTENTA/TKU
Přijmeme radiologického 
asistenta/tku na celý nebo 
částečný úvazek. Malé praco-
viště, dobré ohodnocení, bez 
služeb. Dodatková dovolená, 
možnost bydlení v místě. 
Nástup dle dohody.
■ Kontakt: 
MUDr. Lenka Urbanová, 
564 01 Žamberk, 
e-mail: rtg@orlicko.cz, 
mobil: 731 418 771

STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE MĚŠICE
ZDRAVOTNÍ 
VŠEOBECNÁ SESTRA
Nemocnice Měšice – CIOP, 
z.s. Praha – východ, přijme 
na lůžka násl.péče všeo-
becné sestry. 
■ Požadujeme odpoví-
dající vzdělání, pracovitost, 
pozitivní přístup k práci. Pří-
spěvek na zlepšení zaměst-
nanosti 50 000,- Kč. Stabil-
ní zázemí, dobré platové 
podmínky, zaměstnanecké 
výhody. Dostupná doprava 
MHD.
■ Kontakt: vrchní sestra 
J.Součková, 
tel. 283 981 049, 
606 126 009, e-mail: 
jaroslava.souckova
@nemocnicemesice.cz

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME VŠEOBECNÉ ČI 
PRAKTICKÉ SESTRY

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

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


