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Nemocnice Strakonice, a.s. přijme všeobecnou nebo praktickou sestru na lůžkových odděleních, ergoterapeuta
■ Nabízí: práci v moderní nemocnici s širokým spektrem základních i specializovaných oborů; zajímavé 
finanční ohodnocení; náborový příspěvek; stipendia pro budoucí nelékařské profese; maximální podpora vzdělávání; 
přátelské pracovní prostředí; zprostředkování ubytování, stravování, 5 týdnů dovolené , příspěvek na životní pojištění, možnost rekreace 
na Šumavě, zvýhodněné telefonní  tarify, slevy v nemocniční lékárně, nepovinná očkování; využití dětské skupiny.
■ Kontakt: Bc. Ivana Kačírková, e-mail: personalni@nemst.cz, tel:.: +420 723 430 161, 383 314 125

NEMOCNICE STRAKONICE, A. S. ■ PŘIJME VŠEOBECNOU/PRAKTICKOU SESTRU A ERGOTERAPEUTA

Nemocnice Tábor, a.s. přijme
• lékaře / lékařku pro ODDĚLENÍ PATOLOGIE
■ Předpoklady: specializovaná způsobilost v oboru patologie; bezúhonnost, zdravotní způsobilost, zájem o daný obor.
• lékaře / lékařky pro DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 
• lékaře / lékařky pro NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
• lékaře / lékařky pro GYN-POR ODDĚLENÍ
• lékaře / lékařky pro ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ 
■ Předpoklady: specializovaná způsobilost v oboru vítána; pozice je rovněž vhodná i pro absolventa LF; bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost, zájem o daný obor.
■ Nabízíme: práci ve stabilní společnosti – jsme 2. největší nemocnice v kraji; práci na oddělení s platnou akreditací; možnost dalšího  
vzdělávání v daném oboru; specializační vzdělávání v oboru bez smluvního závazku; skvělou dojezdovou vzdálenost (Praha, České  
Budějovice); nástup ihned nebo podle dohody; plný pracovní úvazek; dobré mzdové ohodnocení; po zapracování trvalý pracovní po-
měr; náborový příspěvek pro lékaře (výše dle dosaženého stupně vzdělání); příspěvek na bydlení pro lékaře, kteří nejsou z Tábora a okolí;  
zaměstnanecké benefity (více na našem webu www.nemta.cz).
■ Kontakt: Nemocnice Tábor, a.s. kpt. Jaroše 2000, 39003 Tábor, Personální oddělení, tel: 381608210, iva.glatzova@nemta.cz

NEMOCNICE TÁBOR, A.S. ■ PŘIJME LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ

LÉKAŘI
PRAHA

 NEMOCNICE NA HOMOLCE
KLINICKÝ ONKOLOG
■ Pro informace: 
martin.safanda@homolka.cz

CLINIC+  
MEDICAL GROUP S.R.O.
ZUBNÍ LÉKAŘ/KA
Z důvodu rostoucí klientely přij- 
meme zubního lékaře/ku na 
zkrácený úvazek (3 dní v týdnu). 
6 hodinové směny, moderní zá-
zemí, nadstandardní vybavení 
a finanční hodnocení. 
■ Nástup možný ihned. 
■ Vaše CV prosím zasílat na 
jobs@clinicplus.cz

CLINIC+  
MEDICAL GROUP S.R.O.
LÉKAŘ PLS A VPL
Přijmeme lékaře PLS s možností 
vedlejšího pracovního poměru 
jako všeobecný praktický lékař 
pro dospělé. Moderní zázemí, 
nadstandardní finanční hodno-
cení a zaměstnanecké benefity. 
■ Nástup od ledna 2022. 
■ Vaše CV, prosím, zasílejte 
na uvedený e-mail: 
jobs@clinicplus.cz...............................
AZITA S.R.O.
HLEDÁME ORL LÉKAŘE 
V PRAZE
Do našeho přátelského kolekti-
vu privátního ambulantního za-
řízení ORL a foniatrie v Praze 10 
hledáme kolegu/kolegyni. Důle-
žité jsou pro nás dobré mezilid-

ské vztahy a chuť se rozvíjet, vše 
ostatní je na dohodě.
■ Kontakt: 605 787 269, 
e-mail: orlvpraze@email.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ

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 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 
ODDĚLENÍ
ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ OŠE- 
TŘOVATELSKÉ PÉČE, CHIRURGIE, 
NEUROLOGIE. 
■ Nabízíme moderní pracoviš-
tě a špičkové přístroje, rodinnou 
atmosféru, podporu vzdělávání 
a rozvoje, NEPOŽADUJEME KVA-
LIFIKAČNÍ DOHODY NA SPECIA-
LIZAČNÍ 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



NEMOCNICE BENEŠOV
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ  
NEMOCNICE BENEŠOV –  
PŘIJME  
SPECIALIZOVANÉHO 
LÉKAŘE NA ÚSTAVNÍ 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Práce na DPČ. Nadstandardní fi-
nanční 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 NEONATOLOGA  
ČI PEDIATRA SE  
ZÁJMEM O PRÁCI NA 
NOVOROZENECKÉ  
ODDĚLENÍ
Specializovaná způsobilost pod-
mínkou. Velmi výhodné mzdové 
podmínky, moderní prostředí, 
rodinná atmosféra, přátelský ko-
lektiv, osobní rozvoj, široká škála 
benefitů. 
■ 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.

JIHOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE  
STRAKONICE, A. S.
PŘIJME LÉKAŘE –  
NEUROLOGIE-PLICNÍ 
-ARO/JIP-GYN-POR ODD.
Nemocnice Strakonice, a.s. se 
ptá: Jste lékař/lékařka a máte 
rádi jižní Čechy? 
■ Chcete pracovat v moder-
ně vybavené nemocnici na 
výše uvedených odděleních? 
■ Máte zájem o další vzdělává-
ní s podporou zaměstnavatele? 
■ Zajímá Vás příjemné 
finanční ohodnocení?

 ■ Jste zvědaví, zda nabízíme 
náborový příspěvek, zprostřed-
kování ubytování, příspěvek 
na životní pojištění, rodinné 
mobilní tarify, možnost Dětské 
skupiny a další benefity?
■ Pokud jste na většinu 
otázek odpověděli ano, za-
volejte nebo napište našim 
personalistům: 
Bc. Ivana Kačírková, 
personalni@nemst.cz, 
tel: 383 314 125

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

LÁZNĚ LEDNICE
PŘIJME LÉKAŘE
Lázně Lednice s.r.o. přijmou na 
HPP lékaře se specializací fyzi-
kální a rehabilitační medicína 
(výhodou), neurologie, interna. 
Možnost ubytování, kráceného 
úvazku, vhodné i pro důchodce. 
■ Více informací na telefonu, 
nebo e-mailu 
kalcu@lednicelazne.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ

PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ 
LÁZNĚ A.S. JESENÍK
PRIESSNITZOVY  
LÉČEBNÉ LÁZNĚ A.S. 
JESENÍK PŘIJMOU DO 
PRACOVNÍHO POMĚRU 
LÉKAŘE PEDIATRA
■ Nabízíme: zajímavou práci 
v klidném prostředí, zaměst-
nanecké benefity (možnost 
ubytování, zaměstnanecké 
poukázky, výměnné rekreace, 
stravování), 5 týdnů dovolené, 
prémie v závislosti na výkonu.
■ Kontakt: Radka Vokalova, 
vokalova@priessnitz.cz, 
tel.: 584 491 127

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

NEMOCNICE HAVÍŘOV, 
PŘÍSPĚVKOVÁ  
ORGANIZACE
HLEDÁME ANESTE-
ZIOLOGY, CHIRURGY, 
GERIATRY A PEDIATRY

Nemocnice Havířov hledá do 
svého týmu ANESTEZIOLOGY, 
CHIRURGY, GERIATRY a PE-
DIATRY - absolventy i atestova-
né lékaře.
■ Nabízíme: práce na plný 
i částečný úvazek; práce v mo-
derních operačních sálech; 
dynamické a rodinné pracovní 
prostředí; podpora vzdělávání 
a dalšího růstu; odpovídající fi-
nanční ohodnocení; stipendia 
a náborové příspěvky; podpo-
ra bydlení; závodní stravování;  
5 týdnů dovolené, sick days.
■ Kontakt: e-mail: 
silvie.skotnicova@nsphav.cz
www.nsphav.cz

NEMOCNICE HAVÍŘOV, 
PŘÍSPĚVKOVÁ  
ORGANIZACE
HLEDÁME PSYCHIATRY

A INFEKTOLOGY  
S ATESTACÍ
Nemocnice Havířov hledá do 
svého týmu PSYCHIATRY 
a INFEKTOLOGY - atestované 
lékaře. 
■ Nabízíme: práce na plný 
i částečný úvazek; práce v mo-
derních rekonstruovaných od-
děleních; dynamické a rodinné 
pracovní prostředí; podpora 
vzdělávání a dalšího růstu; od-
povídající finanční ohodno-
cení; stipendia a náborové 
příspěvky; podpora bydlení; 
závodní stravování; 5 týdnů 
dovolené, sick days.
■ Kontakt: e-mail: 
silvie.skotnicova@nsphav.cz
www.nsphav.cz

Strakonická nemocnice je 
dnes moderní evropskou 
okresní nemocnicí, která do 
svého rozvoje v posledních 
deseti letech investovala přes 
1,2 miliardy korun a v letech 
2009 a 2019 zvítězila v žebříč-
ku Nejlepší nemocnice České 
republiky.

Při dnešní prohlídce moderní-
ho nemocničního areálu si už 
jen málokdo vzpomene, jak ná-
ročným procesem rekonstruk-
cí a nové výstavby nemocnice 
za posledních deset let prošla. 
Ve strakonické nemocnici se za 
posledních deset let masivně 
investovalo, což pacienti denně 

pociťují díky nabízeným komfort-
ním a kvalitním zdravotním služ-
bám. Na lůžkových odděleních 
jsou dnes samozřejmostí jedno-, 
dvou- či maximálně třílůžko-
vé pokoje, většinou s vlastním 
sociálním zařízením, TV a WiFi 
připojením k internetu. Zdravot-
nický personál má samozřejmě 
k dispozici moderní technologie 
a přístroje, které využívá pro své 
diagnostické a terapeutické po-
stupy. Medicínské služby lékařů  
a sestřiček podporuje i řada dal-
ších profesí, například klinický far-
maceut, klinický psycholog, logo-
ped, epidemiolog, antibiotické...

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE STRAKONICE, A. S.
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-6


MĚSTSKÁ NEMOCNICE 
V ODRÁCH, P. O.
PŘIJMEME LÉKAŘE 
NA ODDĚLENÍ INTERNA 
A NÁSLEDNÁ PÉČE
■ Požadujeme: specializo-
vanou způsobilost v oboru 
vnitřního lékařství, případně 
odbornou způsobilost; zdra-
votní způsobilost a trestní bez-
úhonnost.
■ Nabízíme: práci na akre-
ditovaném pracovišti oboru 
Vnitřní lékařství a gastroente-
rologie; platové podmínky dle 
odborné způsobilosti a délky 
praxe; 5 týdnů dovolené; nábo-
rový příspěvek; dobré pracovní 
podmínky a vstřícný kolektiv 
pracovníků; zaměstnanecké 
benefity - penzijní připojištění, 
stravování, mobil; možnost dal-
šího vzdělávání a odborného 
růstu; možnost přednostního 
přidělení městského bytu; ná-
stup možný ihned nebo dle 
dohody; vhodné i pro absol-
venta nebo lékaře v přípravě 
PL pro dospělé.
■ Kontakt: Ing. Martin Šmaus, 
tel. 556 778 170, e-mail: 
martin.smaus@nemocniceodry.cz
www.nemocniceodry.cz

NELÉKAŘI
PRAHA

ÚHKT PRAHA
PŘIJME ODBORNÉHO 
PRACOVNÍKA  
V LABORATORNÍCH  
METODÁCH
■ Jaká bude Vaše náplň 
práce? 
Zajištění provozu akreditova-
né laboratoře v oboru klinické 
průtokové cytometrie; měření 
a vyhodnocení dat z průtoko-
vého cytometru; Podíl na řeše-
ní výzkumných projektů.
■ Jakou o Vás máme 
představu?
Vysokoškolské vzdělání (RNDr., 
Mgr.);  AKK Odborný pracovník 
v laboratorních metodách či

atestace z oboru Hematolo-
gie a transfuzní služba výho-
dou; Zkušenost s průtokovou 
cytometrií - výhodou; Vstříc-
nost, zodpovědnost, pečlivost; 
Znalost práce na PC; Zájem 
o výzkumnou práci a řešení vý-
zkumných projektů vítán
■ Nástup možný od 
1.12.2021.
■ Kontaktní osoba: 
Iuri.Marinov@uhkt.cz 
a Adam.Pesek@uhkt.cz

ÚHKT PRAHA
PŘIJME  
FARMACEUTICKOU  
ASISTENTKU/TA
Ústav hematologie a krevní 
transfuze přijme farmaceu-
tickou asistentku/ta do nově 
vznikající ústavní lékárny.
■ Jaká bude Vaše náplň 
práce? 
Práce v zázemí ústavní lékár-
ny; příjem a kontrola léčivých 
přípravků (včetně centrových) 
a SZM na sklad;  výdej léčivých 
přípravků na žádanky pro lůž-
ková oddělení; péče o sklado-
vé zásoby, skladová evidence; 
hlídání termínů expirace a cen, 
doplňování sortimentu, objed-
návky; magistraliter příprava 
základních IPLP; podílení se na 
zajištění administrativy spoje-
né s provozem lékárny. 
■ Jakou o Vás máme 
představu?
SŠ vzdělání (obor farmaceutic-
ký/á laborant/ka) nebo VOZŠ 
(obor diplomovaný farmaceu-
tický asistent/ka) podmínkou; 
práce s PC na uživatelské úrovni; 
aktivní přístup k práci a zodpo-
vědnost; příjemné vystupová-
ní, komunikativnost a flexibili-
ta; ochota se vzdělávat a učit 
se něčemu novému; schop-
nost pracovat samostatně  
i  v týmu; specializovaná způso-
bilost výhodou; praxe v oboru 
a přípravě IPLP výhodou, ale 
rádi zaučíme i čerstvého absol-
venta/ku; znalost cizích jazyků 
výhodou.

■ Předpokládaný nástup 
1Q /2022.
■ V případě zájmu prosím 
zašlete svoje CV na adresu: 
pavlina.melicharova@uhkt.cz.

IMMUNIA SPOL. S R.O.
VŠ ODBORNÝ  
PRACOVNÍK  
V LABORATORNÍCH  
METODÁCH
Přijmeme zdravotní laborant-
ku/laboranta nebo odborné-
ho pracovníka v laboratorních 
metodách na plný úvazek. 
■ Kvalifikační předpoklady: 
VOŠ/VŠ, specializace: labora-
torní metody v lékařské imu-
nologii. 
■ Nabízíme: práce na akre-
ditovaném pracovišti, 5 týdnů 
dovolená, 3 dny infekčního 
volna, stravenkový paušál, 
podpora dalšího vzdělávání. 
Platové podmínky a nástup dle 
dohody. 
■ V případě zájmu zasílejte 
své CV na: info@immunia.org

VŠCHT PRAHA
HLEDÁ ZDRAVOTNÍ  
SESTRU
Zdravotní sestra – plný úvazek 
(Po-Pá) na VŠCHT Praha. Kom-
plexní práce zdravotní sestry 
v ordinaci praktického a závod-
ního lékaře; Administrativa.
■ Požadujeme: min SZŠ 
s maturitou, praxe v ambulan-
ci vítána, znalost práce na PC 
a PC Doctor, AJ vítána. 
■ Nabízíme pevnou pracov-
ní dobu PO-PÁ, zam. benefity 
(příspěvek na stravu, příspěvek 
na penzijní připojištění, dět-
ský koutek, firemní rekreační 
zařízení, možnost parkování),  
6 týdnů dovolené, příjemné 
pracovní prostředí v nově zre-
konstruované ordinaci – záze-
mí stabilní české VŠ na Praha 6, 
v blízkosti metra Dejvická.
■ Nástup IHNED / dohodou. 
■ Zašlete strukturovaný 
životopis na 
Jolana.lukesova@vscht.cz

Městská nemocnice v Odrách 
má dlouhodobou historii. Byla 
založena jako „nadační ne-
mocnice“ a na jejím zrodu se 
podílela hraběnka Fürstenber-
ková, která sídlila na zámku  
v nedalekém Spálově. 

Původní nemocnice byla založena 
pro chudinu na břehu řeky Odry, 
ale v důsledku zvětšování počtu 
obyvatel Oder byla pak postave-
na nemocnice v nynějším areá-
lu. Hraběnka Fürstenberková po 
vybudování nemocnice založila 

i nadaci ve švýcarské bance ve 
výši 200 000 zlatých a tuto nadaci 
spravoval arcibiskup olomoucký. 
Rok založení se datuje cca od roku 
1855, nemocnice byla všeobecná 
a tak jak to doba vyžadovala, léčily 
se zde nemoci interní i chirurgic-
ké, v nemocnici se dokonce i rodi-
lo. Zdravotní sestry a nižší zdravot-
nický personál byly sestry řádové 
- řád Sv. kříže. Vlastní nadační listi-
na byla pak stvrzena a podepsána 
hraběnkou Furstenbergovou a c.k. 
notářem Dr.Franzem Lechnerem...

Více informací naleznete ZDE

MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, P. O.
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

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


Chirurgické nebo Interní  
oddělení
■ Požadujeme odpovída-
jící vzdělání dle zákona č. 
96/2004Sb. (SZŠ, VOŠ, VŠ).
■ Nabízíme práci na plný 
i částečný úvazek (ranní 
i směnný provoz), motivující 
finanční ohodnocení, věrnost-
ní odměny, podporu ve vzdě-
lávání, příspěvek na stravování, 
týden dovolené navíc + 3 sick 
days, možnost ubytování.
Uplatnění i pro absolventy.
■ Kontakt: 
Mgr. Aneta Polánská; 
731 695 323; email: 
aneta.polanska@nmskb.cz

AESKULAB  
PATOLOGIE K. S.
PŘIJME LABORANTA 
HISTOLOGIE
AeskuLab Patologie Praha přij- 
me laboranta histologie.
■ Podmínkou je ukončené 
studium lab. asistent či zdrav. 
laborant.
■ Nabízíme sehraný tým, 
podporu dalšího vzdělávání 
a další benefity.
Pracoviště Praha 6 - Hadovka.
■ Kontakt: 
jiru.petra@aeskulab.cz, 
735 746 500

AESKULAB K. S.
PŘIJME ODBĚROVOU 
SESTRU NA ČÁSTEČNÝ 
ÚVAZEK
Jste zdravotní sestra z Prahy 
a potřebujete skloubit práci a ro-
dinu? Baví vás odběry? V Aesku-
Labu hledáme odběrové sestry 
na částečný úvazek (dopolední 
hodiny, pondělí až pátek), zají-
mavé platové ohodnocení.
■ Kontakt: 
jiru.petra@aeskulab.cz, 
735 746 500

STŘEDOČESKÝ KRAJ

MEDICENTRUM  
BEROUN A.S.
VEDOUCÍ RTG  
LABORANT

Medicentrum Beroun a.s. přijme 
do pracovního poměru VEDOU-
CÍHO RTG LABORANTA.
■ Požadujeme specializaci 
(atestaci) v oboru skiagrafie , vý-
hodou je zvláštní odborná způ-
sobilost (ZOZ) na SÚJB jako do-
hlížející osoba radiační ochrany. 
■ Nabízíme výhodné platové 
podmínky, týden dovolené na-
víc, prac.doba po - pá, bez služeb. 
■ Kontakt: 725 154 121, 
ciprova@medicentrum.cz...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME VŠEOBECNÉ ČI 
PRAKTICKÉ SESTRY
LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ CHIRURGIE, 
INTERNA, ORTOPEDIE, ODDĚLENÍ 
DLOUHODOBÉ OŠETŘOVATEL-
SKÉ PÉČE, ARO, ORL – VŠE NEPŘE-
TRŽITÝ PROVOZ/TURNUSY. 
■ Nabízíme: Moderní prostředí, 
rodinná atmosféra, elektronická 
dokumentace, výhodná mzda + 
náborový příspěvek, příspěvek 
na bydlení pro mimo-benešov-
ské, zajištění ubytování, osobní 
rozvoj, stravování, jesle, penzijní 
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.

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

z

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

NEMOCNICE  
MILOSRDNÝCH SESTER 
SV. KARLA  
BOROMEJSKÉHO  
V PRAZE
PŘIJMEME VŠEOBECNÉ 
A PRAKTICKÉ SESTRY, 
ZDRAVOTNICKÉ  
ZÁCHRANÁŘE,  
SANITÁŘE
-  všeobecné/ praktické sestry - 

Interní, Chirurgické,  
Rehabilitační oddělení

-  všeobecné sestry/zdravotnic-
ké záchranáře – JIP, ARO-
-CHIP, Interní  
příjmová ambulance

 -  sanitáře/ ošetřovatele – 

NEJEN odborné ➜
➜ bestsellery ➜ e-knihy 

10 %
SLEVA
s kódem: 

ZvZ

KNI
HY

Více informací na www.hc-institute.org

Budete pracovat ve stabilní 
společnosti, nedávno jsem 
oslavili výročí 80 let od založe-
ní.  

Jsme 2. největší nemocnice v kraji 
s 23 primariáty a skvělou dojez-
dovou vzdáleností (Praha, České 
Budějovice). Máme 1064 zaměst-
nanců, 469 lůžek, 17795 hospita-
lizací, 889 narozených, certifikát  
o udělení akreditace s platností do 

7.11.2022. Budete pracovat v mo-
derním prostředí a s moderními 
přístroji, v nemocnici jsme prošli 
rozsáhlou rekonstrukcí...

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE TÁBOR, A.S.
PROČ SI VYBRAT NEMOCNICI TÁBOR, A.S.?

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/proc-si-vybrat-nemocnici-tabor-a-s


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

ÚSTECKÝ KRAJ

NEMOCNICE  
LITOMĚŘICE, A.S.
PŘIJME  
ERGOTERAPEUTY
■ Požadujeme: vyšší odborné 
vzdělání nebo vysokoškolské; 
odborná způsobilost dle záko-
na č. 96/2004 Sb.; bezúhonnost 
a zdravotní způsobilost; komu-
nikační dovednosti; spolehlivost, 
flexibilnost; schopnost samostat-
né a týmové práce; znalost práce 
na PC (Word, Excel); ochota k dal-
šímu vzdělávání.
■ Nabízíme: pracovní po-
měr s odpovídajícím finančním 
ohodnocením; možnost okamži-
tého nástupu; zázemí úspěšné 
a stabilní společnosti; moderní 
a příjemné pracovní prostředí; 
možnost dalšího vzdělávání fi-
nancovaného zaměstnavatelem; 
podpora dalšího profesního roz-
voje;  zaměstnanecké benefity 
(příspěvek na penzijní připojiš-

tění, nadstandartní pokoje v pří-
padě hospitalizace, 5 týdnů do-
volené, příspěvek na dovolenou, 
závodní stravování, finanční dary 
při životních a pracovních výro-
čích).
■ Kontakt: Krajská zdravotní, 
a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M. 
- Hlavní sestra, Tel. 416 723 373, 
Email: l.kalabova@nemocnice-lt.cz
...............................
NEMOCNICE  
LITOMĚŘICE, A.S.
PŘIJME  
FARMACEUTICKÉ  
ASISTENTY
■ Požadujeme: úplné střed-
ní odborné vzdělání s maturi-
tou nebo vyšší odborné; od-
borná způsobilost dle zákona 
č. 96/2004 Sb.; bezúhonnost 
a zdravotní způsobilost; komu-
nikační dovednosti; spolehlivost, 
flexibilnost; schopnost samostat-

né a týmové práce; znalost práce 
na PC (Word, Excel); ochota k dal-
šímu vzdělávání.
■ Nabízíme: pracovní poměr 
s odpovídajícím finančním ohod-
nocením; možnost okamžitého 
nástupu;  zázemí úspěšné a sta-
bilní společnosti; moderní a příje- 
mné pracovní prostředí; možnost 
dalšího vzdělávání financované-
ho zaměstnavatelem; podpora 
dalšího profesního rozvoje;  za-
městnanecké benefity (příspěvek 
na penzijní připojištění, nadstan-
dartní pokoje v případě hospitali-
zace, 5 týdnů dovolené, příspěvek 
na dovolenou, závodní stravo-
vání, finanční dary při životních 
a pracovních výročích).
■ Kontakt: Krajská zdravotní, 
a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M. 
- Hlavní sestra, Tel. 416 723 373, 
Email: l.kalabova@nemocnice-lt.cz
...............................
NEMOCNICE  
LITOMĚŘICE, A.S.
PŘIJME VŠEOBECNÉ  
SESTRY  
A RADIOLOGICKÉ  
ASISTENTY
■ Požadujeme: vysokoškolské/
středoškolské vzdělání; odborná 

způsobilost k výkonu povolá-
ní všeobecné sestry; odborná 
způsobilost k výkonu povolání 
radiologického asistenta; trestní 
bezúhonnost a zdravotní způso-
bilost; spolehlivost, flexibilnost; 
schopnost samostatné a týmové 
práce; znalost práce na PC (Word, 
Excel); ochota k dalšímu vzdělá-
vání.
■ Nabízíme: pracovní poměr 
s odpovídajícím finančním ohod-
nocením; náborový příspěvek až 
200 000 Kč; možnost okamži-
tého nástupu; zázemí úspěšné 
a stabilní společnosti; moderní 
a příjemné pracovní prostředí; 
možnost dalšího vzdělávání fi-
nancovaného zaměstnavatelem; 
podpora dalšího profesního roz-
voje;  zaměstnanecké benefity 
(příspěvek na penzijní připojiš-
tění, nadstandartní pokoje v pří-
padě hospitalizace, 5 týdnů do-
volené, příspěvek na dovolenou, 
závodní stravování, finanční dary 
při životních a pracovních výro-
čích).
■ Kontakt: Krajská zdravotní, 
a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M. 
- Hlavní sestra, Tel. 416 723 373, 
Email: l.kalabova@nemocnice-lt.cz

Nový pavilon Komplexního 
rehabilitačního centra Nemoc-
nice Rudolfa a Stefanie Bene-
šov, a.s., Nemocnice Středo-
českého kraje se stal hlavním 
vítězem Stavby roku Středo-
českého kraje 2021. V osmém 
ročníku soutěžní přehlídky 
zvítězil mezi 38 přihlášenými. 
Zároveň se umístil na druhé 
příčce v anonymním hlasování 
široké veřejnosti na webových 
stránkách Stavby roku. Lidé 
mohli hlasovat od 24. června 
do 29. září 2021. Rehabilitační 
centrum získalo 8413 hlasů.

Slavnostního vyhlášení výsledků 
se 30. září 2021 v kutnohorské 
galerii GASK zúčastnilo vedení 
nemocnice a převzalo si prestižní 
ocenění. „Velmi si vážím tohoto 
ocenění, které jsme si všichni sice 
moc přáli, ale do poslední chvíle 
slavnostního večera jsme tomu, 
že bychom mohli vyhrát první 
místo, nevěřili. Všechny ostatní 
přihlášené projekty byly totiž 
stejně tak jako naše rehabilitace  
s podpisem vysoké profesionali-
ty. Nadšení, s nímž stavby...

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE BENEŠOV
KOMPLEXNÍ REHABILITAČNÍ CENTRUM JE STAVBOU 
ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2021

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/komplexni-rehabilitacni-centrum-je-stavbou-roku-stredoceskeho-kraje-2021

