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Jsme tu pro Vás již 10 let

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

VAŠE LABORATOŘE S.R.O. ■ PŘIJMEME ANALYTIKA A ZDRAV.LABORANTA
Laboratoř mikrobiologie společnosti Vaše laboratoře s.r.o. přijme do svého kolektivu ve Zlíně pracovníky:
- VŠ analytik/lékař s atestací (nebo v atestační přípravě) v oboru mikrobiologie (podmínka)
- zdravotní laborant (požadované vzdělání zdravotní laborant DiS, Bc. nebo zdravotní asistent).
■ Bližší informace podá Mgr. Eva Mazáčová, mazacova@vaselaboratore.cz, tel.: 601 575 237

BARNA MEDICAL S. R. O. ■ HLEDÁME LÉKAŘE V OBORU REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA
■ NABÍZÍME: Nadstandardní finanční ohodnocení; Vysoce odbornou a pestrou práci; Možnost plného nebo zkráceného
úvazku; Moderní prostředí vybavené kvalitními přístroji; Práce se sportovci a běžnou klientelou (variabilní diagnózy –
nejčastěji problematika páteře, natržené svaly, entesopatie a stavy po ASK, problematika Achillovy šlachy);
Příjemný, vstřícný pracovní kolektiv; Možnost pronajmutí prostor pro soukromou odpolední či večerní praxi;
Možnost dalšího vzdělávání; Nástup možný IHNED nebo dle dohody.
■ Prosíme o Vaši odpověď na e-mail: Bc. Marie Bořilová: marieborilova@barnamedical.cz, Tel.: 728 332 052
■ Adresa pracoviště: Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3 – Žižkov, 130 00

NEMOCNICE STRAKONICE, A. S. ■ PŘIJME LÉKAŘE TĚCHTO SPECIALIZACÍ
PLICNÍ; GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ; NERVOVÉ; ARO/JIP
■ Nemocnice Strakonice, a.s. se ptá: Jste lékař/lékařka a máte rádi jižní Čechy? Chcete pracovat v moderně vybavené nemocnici
na výše uvedených odděleních? Máte zájem o další vzdělávání s podporou zaměstnavatele? Zajímá Vás příjemné finanční ohodnocení?
Jste zvědaví, zda nabízíme náborový příspěvek, zprostředkování ubytování, příspěvek na životní pojištění, rodinné mobilní tarify,
možnost Dětské skupiny a další benefity?
■ Pokud jste na většinu otázek odpověděli ano, zavolejte nebo napište našim personalistům: Bc. Ivana Kačírková,
personalni@nemst.cz, tel: 383 314 125

NEMOCNICE TÁBOR, A.S. ■ PŘIJME PRIMÁŘE/KU A LÉKAŘE NEUROL.ODD.
Nemocnice Tábor, a.s. přijme do pracovního poměru:
PRIMÁŘE / PRIMÁŘKU NEUROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ
Náborový příspěvek 700.000, -; orientace v ekonomice zdravotnictví
ATESTOVANÉHO LÉKAŘE NEUROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ
Náborový příspěvek 400.000, ■ Požadujeme: VŠ vzdělání lékařského směru; specializovaná způsobilost v oboru; zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost
■ Nabízíme: pracovní poměr na dobu neurčitou; dobré mzdové ohodnocení s možností individuálního ohodnocení; 5 týdnů dovolené; pomoc
a podporu při zajištění bydlení, včetně finančního příspěvku na 2 roky, event. finanční podporu při dojíždění; cenově výhodné stravování ve vlastní jídelně; příspěvek na penzijní připojištění; zaměstnaneckou slevu do lékárny 10 %; parkovací místo zdarma; vybavení komunikačními prostředky
Nástup možný ihned nebo dle domluvy.
■ Dotazy mohou uchazeči směřovat na: MUDr. Jana Chocholová, člen představenstva Nemocnice Tábor, a.s., TF:381 606 600, 777 140 384,
jana.chocholova@nemta.cz.

LÉKAŘI
PRAHA

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

LÉKAŘ KARDIOLOG /
LÉKAŘ V PŘÍPRAVĚ
NA ATESTACI

Klinika kardiologie IKEM přijme
lékaře do odborné přípravy ke
kardiologické atestaci. Absolventi
interního kmene výhodou. Pozice
je vhodná i pro absolventy LF se
zájmem o další vzdělávání v oboru
kardiologie.
■ Více informací na
KARIERA.IKEM.cz, CV posílejte
na email: kariera@ikem.cz

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO

UNAVENÝM LÉKAŘŮM
NABÍZÍME KLIDNĚJŠÍ
PRÁCI

V pěkném prostředí. Domov sv.
Karla Boromejského v Praze hledá
pro lůžka následné péče dalšího
lékaře, abychom nemuseli omezit
péči. Naše zařízení je vyhledávané

pro dobrou pověst, sehraný tým
lékařů a zdravotníků, dlouhodobě
jsou spokojení pacienti i příbuzní.
Úvazek dohodou, pro mimopražské k dispozici služební byt.
■ Více o nás na
www.domovrepy.cz .
■ Kontakt pro zájemce: sestra
Konsoláta, konsolata@domovrepy.cz,
tel: 776 25 79 11.

MEDICINA PLUS
AMBULANCE S.R.O.

LÉKAŘ – NEUROLOG

■ Kvalifikační předpoklady: VŠ
vzdělání v oboru neurologie, atestace z neurologie případně absolvovaný základní neurologický
kmen, znalost práce na PC
■ Nabízíme: náborový příspěvek
50 000Kč, smlouvu na HPP nebo
DPP, DPČ, nadstandardní platové ohodnocení (podíl na zisku),
nástupní plat pro lékaře L2/ po
absolvování základního kmene 45
100Kč, plus výkonová odměna/
podíl na zisku/ dle firemního karierního řádu mzda pro atestovaného
neurologa až 59980 Kč plus výkonová odměna / podíl na zisku/ moderně vybavená ordinace – EEG,
EMG, SONO, v rámci polikliniky,
mezioborová spolupráce v rámci
našeho zdrav. zařízení / příjemné
pracovní prostředí, pohodový kolektiv lékařů a sester
■ Kontakt: Mgr. Petra Valentová –
608 366 331

STŘEDOČESKÝ KRAJ

PP HOSPITALS, S.R.O.

HLEDÁME LÉKAŘE/
LÉKAŘKU NA INTERNÍ
ODDĚLENÍ

Nemocnice Brandýs nad Labem
hledá do svého týmu na Interní
oddělení lékaře/lékařku L2 ev. L3.
Pro L2 nabízíme odpovídající platové ohodnocení (85.000/měsíc +
služby), podpora dalšího vzdělávání
k atestaci (akreditace MZ z vnitřního lékařství), práce v malém příje-

mném kolektivu, na oddělení vždy
k dispozici atestovaný kolega, individuální přístup. Uvítáme spolupráci i jen pro zajištění ÚPS.
■ Pro bližší informace a pro
nabídku pro L3:
primar.int@nembnl.com,
tel. 774 758 997.

PROČ SI VYBRAT NEMOCNICI TÁBOR, A.S.?

JIHOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE TÁBOR, A.S.

PŘIJME LÉKAŘE VÍCE
SPECIALIZACÍ

NEMOCNICE TÁBOR, a.s., Kpt. Jaroše 2000; 390 03 přijme do pracovního poměru: lékaře / lékařky
pro NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ;
lékaře / lékařky pro ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ; lékaře / lékařky pro GYN-POR ODDĚLENÍ; lékaře / lékařky
pro INTERNÍ ODDĚLENÍ – KARDIOLOGIE
■ Požadujeme: vhodné i pro
absolventy VŠ; uvítáme zařazení
v přípravě v oboru; specializovaná způsobilost v oboru vítána.
■ Nabízíme: plný pracovní úvazek; pracovní poměr na
dobu určitou, s výhledem na
trvalý pracovní poměr; mzdové
ohodnocení podle stupně vzdělání; dobré podmínky pro další
vzdělávání; 5 týdnů dovolené;
možnost ubytování na ubytovně
v areálu nemocnice; cenově výhodné stravování ve vlastní jídelně; příspěvek na penzijní připojištění (při plném pracovním úvazku
a pracovním poměru trvajícím alespoň 1 rok); zaměstnaneckou slevu do lékárny 10 %;

Budete pracovat ve stabilní
společnosti, nedávno jsme
oslavili výročí 80 let od založení. Jsme 2. největší nemocnice v kraji s 23 primariáty
a skvělou dojezdovou vzdáleností (Praha, České Budějovice). Máme 1064 zaměstnanců,
469 lůžek, 17795 hospitalizací, 889 narozených, certifikát

o udělení akreditace s platností do 7.11.2022. Budete
pracovat v moderním prostředí a s moderními přístroji,
v nemocnici jsme prošli rozsáhlou rekonstrukcí na několika úrovních – nové přístroje,
operační sály, modernizace
vybavení a v neposlední...

parkovací místo zdarma. Nástup
možný ihned nebo dle domluvy.
Nemocnice Tábor, a.s. má udělenou akreditaci pro vzdělávání ve
výše uvedených oborech.
■ Bližší informace podají primáři jednotlivých oddělení:
- MUDr. David Hoza, primář
NEUR, tel: 736 683 453;
david.hoza@nemta.cz;

- MUDr. Radovan Prchlík, primář
ARO, tel. 777 634 634;
radovan.prchlik@nemta.cz
- MUDr. Jiří Holub,
primář GYN,
tel. 776 108 081;
jiri.holub@nemta.cz
- MUDr. Rostislav Král,
primář INT-K, tel. 775 863 109;
rostislav.kral@nemta.cz

Více informací naleznete ZDE

přijme

lékaře na ARO a Interní oddělení
Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání – lékařská fakulta • zájem o vzdělání v oboru
• bezúhonnost a zdravotní způsobilost
• spolehlivost, dobré komunikační schopnosti
• schopnost samostatné a týmové práce
• znalost práce na PC (Word, Excel)
• výhodou specializovaná způsobilost v oboru
Nabízíme:
• zvýhodněné mzdové podmínky
• náborový příspěvek až 400 000 Kč
• flexibilní úvazek (0,1 – 1,0)
• 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
• zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění, nadstandartní pokoje
v případě hospitalizace, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou, závodní stravování,
finanční dary při životních a pracovních výročích)
Kontakt: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II
MUDr. Michal Hanauer, MBA, Ředitel zdravotní péče, o.z.
Tel.: 412 705 220, Email: michal.hanauer@kzcr.eu

PARDUBICKÝ KRAJ

C.E.M - CENTRUM
ESTETICKÉ MEDICÍNY
VE SVITAVÁCH

PŘIJME LÉKAŘKU/
LÉKAŘE S ATESTACÍ
Z DERMATOLOGIE

Kožní ambulance + Centrum estetické medicíny ve Svitavách přijme
lékařku/lékaře s atestací z dermatologie se zájmem o estetickou medicínu. Možnost služebního auta,
v případě dojíždění. Pracovní úvazek- plný i částečný. Náborový příspěvek 50 000,- Kč, po odpracování
2let. Příspěvek na penzijní připojištění, stravenkový paušál, firemní
benefity.
■ Kontakt: www.cemcz.cz,
www.koznisvitavy.cz , email:
info@cemcz.cz, tel.: 603 154 067

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

VIVIDUS MEDICAL, S.R.O.

VEDOUCÍ LÉKAŘ/KA

Jsme zařízení, které se neomezuje na standardní ošetřovatelskou
péči. Každý člověk si zaslouží
zájem a úctu bez ohledu na to,
v jaké životní fázi se nachází.
K tomu, abychom mohli naši
vizi naplnit ve všech ohledech,
potřebujeme
spolupracovat
s Vedoucím lékařem, který vidí
v dlouhodobé péči stejný smysl
a budoucnost jako my. Lékaře,
který se stane odbornou tváří
i srdcem našeho zařízení.
■ Nabízíme: Práci v prostředí,
které je nové, hezké, čisté a příjemné. Prostor pro vlastní invenci
a seberealizaci, možnost ovlivnit
a udávat směr dlouhodobé péče
v ČR. Nadstandardní odměnu včetně pololetních bonusů a benefitů.
Chování férového, otevřeného
a podporujícího zaměstnavatele.
Dobrou dostupnost zařízení a bezplatné parkování. Jestli jsme Vás
zaujali a máte specializaci interna,
chirurgie či anesteziologie a současně licenci ČLK pro výkon funkce
vedoucího lékaře v oboru, rádi Vás
u nás přivítáme a vše ukážeme na
místě. Klidně i nezávazně.
■ Bližší informace
naleznete na stránkách
www.vividus-medical.cz
v kariéře.
■ Kontakty: 420 605 968 625
nebo
personalni@vividus-medical.cz

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
MASARYKOVA 31 S.R.O.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
S ATESTACÍ BRNO

Příjmeme VPL s atestací do ordinace v centru Brna na 5 dnů v týdnu
s pracovní dobou 30 hodin týdně
za 80.000 kč. Náborový příspěvek,
ubytování či jiné benefity dle dohody.
■ V případě zájmu pište
na e-mail
iva.bednarik@seznam.cz nebo
volejte na 777 900 998.

HEALTHCARE INSTITUTE
CZECH REPUBLIC O.P.S.
NEJLEPŠÍ NEMOCNICE ČR 2021

OLOMOUCKÝ KRAJ

PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ
LÁZNĚ A.S. JESENÍK

PŘIJMOU DO
PRACOVNÍHO POMĚRU
LÉKAŘE PEDIATRA

■ Nabízíme: zajímavou práci
v klidném prostředí, zaměstnanecké benefity (možnost ubytování, zaměstnanecké poukázky,
výměnné rekreace, stravování),
5 týdnů dovolené, prémie v závislosti na výkonu.
■ Kontakt: Radka Vokálová,
vokalova@priessnitz.cz,
tel.: 584 491 127

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

LÁZNĚ DARKOV, A.S.

ATESTOVANÝ LÉKAŘ
VE VŠECH OBORECH

Přijmeme atestovaného lékaře
různých oborů na plný i flexibilní
pracovní úvazek.
■ Pracovně-právní vztah: Plný
úvazek/Zkrácený úvazek
■ Požadujeme: Lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru
rehabilitační a fyzikální medicíny
(RFM), Gynekologie, Neurologie,
Chirurgie, Interna a další.
■ Náplň práce: Poskytování
odborné a specializované léčebné péče v Lázních Darkov,
a. s.; Vykonává samostatnou diagnostickou a léčebnou činnost;
Předepisuje léčebný plán a režim; Dodržuje indikace lázeňské
léčby.
■ Nabízíme: Zázemí velké
a stabilní společnosti akreditované pro vzdělávání lékařů v oboru
RFM; Zajímavý systém bonusů
a benefitů pro zaměstnance;

Vyhlášení žebříčku českých
nemocnic v rámci 16. ročníku
celorepublikového
komplexního
hodnocení
českých nemocnic „Nejlepší
nemocnice ČR 2021“ a českých zdravotních pojišťoven
v rámci 7. ročníku celorepublikového komplexního
hodnocení „Zdravotní pojišťovna roku 2021“. Organizace HealthCare Institute o.p.s.
si Vám dovoluje předložit
výsledky celostátního projektu „Nemocnice ČR 2021“,
který byl realizován v období od 1. února do 31. srpna.
V rámci tohoto porovnávání
bylo osloveno 150 nemocnic
Osobní ohodnocení, měsíční
prémie dle vnitřních předpisů;
Benefity – 5 týdnů dovolené,
penzijní připojištění, cenově
výhodné podnikové stravování,
ambulantní lázeňská léčba, možnost ubytování v areálu lázní,
parkovací místo, podporu dalšího odborného růstu, možnost
uplatňovat a rozvíjet vlastní nápady. Nástup možný ihned nebo
podle dohody.
■ Kontaktní osoba:
Ing. Miroslav Maruniak,
Tel.: +420 734 863 251 , E-mail:
maruniak@darkov.cz

NELÉKAŘI
PRAHA

POLIKLINIKA PROSEK A.S.

POLIKLINIKA
PROSEK A.S.,

s akutními lůžky z celé České
republiky.
Cílem je sestavit žebříček nemocnic České republiky dle
míry bezpečnosti a také spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Vyhodnocení projektu
probíhá za pomoci strukturovaných postupů vycházejících
z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard.
Výstupy tohoto projektu poskytujeme zpětně manažerům
nemocnic...
Více informací naleznete ZDE

PRAHA 9, PŘIJME
RADIOLOGICKÉHO
ASISTENTA

Hledáme spolehlivého zaměstnance, kterého baví základní i speciální
projekce. Nástup ihned nebo dle
dohody. Lze i kratší úvazek, min.
však 0,8. Vhodný start pro čerstvé
absolventy. Práce v menším kolektivu. Pouze skiagrafie. Jednosměnný provoz-35 hod. týdně/plný úv.
■ Podmínky: Odborná způsob.
v oboru dle zák. 96/2004 Sb.
■ Benefity-např. příspěvek na
stravu, penzijní přip., kulturu. Karta
na volnočasové aktivity. 3 dny Sick
days. Podpora vzdělávání.
■ V případě zájmu zašlete životopis.
■ Kontakt: pí Mačáková M.,
ved. rtg
asistent, tel. 266 010 179 (206),
604 217 304,
e-mail:
macakova.m@poliklinikaprosek.cz.

NEMOCNICE STRAKONICE, A. S.
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

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 žebříčku Nejlepší nemocnice České republiky.
Při dnešní prohlídce moderního nemocničního areálu si
už jen málokdo vzpomene,
jak náročným procesem re-

POLIKLINIKA PROSEK A.S.

POLIKLINIKA PROSEK A.S.,
PRAHA 9,
PŘIJME FYZIOTERAPEUTA

Přijmeme do prac. poměru FYZIOTERAPEUTA na lůžkové odd.
následné péče. Nástup 1.1.2022
nebo dle dohody. Jde o menší
odd. rodinného typu - rehabilitují
zde především pacienti po úrazech
či plánovaných TEP.
■ Podmínky: Odborná způsob.
v oboru fyzioterapeut (rehabilitační prac.)-dle zák. 96/2004 Sb. Praxe
vítána, možno i absolvent.
■ Benefity-např. příspěvek na
stravu, penzijní přip., kulturu, 3 dny
Sick days. Podpora vzdělávání.
Karta na volnočasové aktivity.
■ V případě zájmu kontaktujte
vrchní sestru Mgr. Kroupovou, tel.
266 010 251, 604 238 143
e-mail:
kroupova.r@poliklinikaprosek.cz

konstrukcí 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 komfortním
a kvalitním zdravotním službám. Na lůžkových odděleních
jsou dnes samozřejmostí jedno-, dvou- či maximálně třílůžkové pokoje, většinou...
Více informací naleznete ZDE
Přijmeme do prac. poměru (případně na DPP či DPČ) všeobecnou
nebo praktickou sestru (zdrav. as.)
pro domácí péči. Nástup IHNED
nebo dle dohody. Nejlépe plný
úvazek. Prac. doba: Pondělí-pátek.
Návštěvy u pacientů v regionu Prahy 9 a blízkého okolí.
■ Podmínky: Odborná způsob.
dle zák. 96/2004 Sb. Řidičský průkaz
sk. B-aktivní řidič. Možnost používání vlastního auta. Praxe v domácí
péči výhodou.
■ Nabízíme stabilní zaměstnání,
přátelský kolektiv. Benefity-např.
příspěvek na stravu, penzijní přip.,
kulturu, 3 dny Sick days. Podpora
vzdělávání.
■ Kontakt: J. Francová,
vrchní setra odd. domácí péče,
tel. 266 010 141,
e-mail:
francova.j@poliklinikaprosek.cz

BARNA MEDICAL S. R. O.

............................... PŘIJME ZDRAVOTNÍ
POLIKLINIKA PROSEK A.S.

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
PŘIJME VŠEOBECNOU
NEBO PRAKTICKOU SESTRU

SESTRU

Klinika rehabilitace, ortopedie
a sportovní medicíny Barna Medical přijme zdravotní sestru.

■ NÁPLŇ PRÁCE: samostatná ambulantní péče o pacienty;
Asistence lékaři; Administrativní
agenda.
■ POŽADUJEME: Min. ukončené SŠ vzdělání v oboru všeobecná sestra, osvědčení pro výkon
povolání bez odborného dohledu; Iniciativu a profesionální
přístup; Zájem o obor; Dobré komunikační a organizační dovednosti, vstřícné vystupování.
■ NABÍZÍME: Práci na plný
nebo zkrácený úvazek; Zajímavé
platové ohodnocení; Příjemné
a moderní pracovní prostředí; Ambulantní provoz (tj. bez
nočních směn); Nástup možný
IHNED nebo dle dohody.
■ Prosíme o Vaši odpověď na
e-mail: Bc. Marie Bořilová:
marieborilova@barnamedical.cz,
Tel.: 728 332 052
■ Adresa pracoviště: Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3 – Žižkov,
130 00

DOMOV SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO

HLEDÁ VŠEOBECNOU
SESTRU

Domov sv. Karla Boromejského
hledá všeobecnou zdravotní sestru
do nepřetržitého provozu. Pěkné
prostředí, možnost ubytování pro
ženy, přátelský a dobrý kolektiv,
spokojení pacienti.
■ Více na www.domovrepy.cz.
■ Životopis zasílejte na:
konsolata@domovrepy.cz

JIHOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE
STRAKONICE, A. S.

PŘIJME VŠEOBECNOU/
PRAKTICKOU SESTRU,
FYZIOTERAPEUTA
A ERGOTERAPEUTA

Nemocnice Strakonice a.s. přijme
všeobecnou nebo praktickou sestru na lůžkových odděleních, fyzioterapeuta, 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 TÁBOR, A.S.

PŘIJME NELÉKAŘE VÍCE
SPECIALIZACÍ

NEMOCNICE TÁBOR, a.s. Kpt. Jaroše 2000; 390 03 přijme do pracovního poměru: ZDRAVOTNÍHO
LABORANTA/KU PRO ODDĚLENÍ
HEMATOLOGIE A KREVNÍ BANKY; ZDRAVOTNÍHO LABORANTA/
KU PRO ODDĚLENÍ PATOLOGIE;
DĚTSKOU SESTRU
■ Požadujeme: zdravotnické
vzdělání v oboru; specializovaná způsobilost, popř. zařazení
v oboru výhodou; zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost,
zájem o daný obor; vhodné i pro
absolventy.
■ Nabízíme: plný pracovní úvazek; pracovní poměr na dobu určitou; dobré mzdové ohodnocení
odpovídající stupni vzdělání; možnost absolvování specializačního
vzdělání bez smluvního závazku;
5 týdnů dovolené + 1 týden navíc
v případě zdr. laboranta; možnost
ubytování na ubytovně v areálu
nemocnice v případě volné kapacity; cenově výhodné stravování
ve vlastní jídelně; příspěvek na
penzijní připojištění (při plném
pracovním úvazku a pracovním
poměru trvajícím alespoň 1 rok);
zaměstnaneckou slevu do lékárny 10 %; parkovací místo zdarma.
Nástup možný ihned nebo dle
domluvy.
■ Bližší informace podá:
- paní Lenka Stejskalová, vrchní
laborantka OHKB,
tel. 725 793 067; e-mail:
lenka.stejskalova@nemta.cz.
- paní Lenka Vocílková, vrchní
laborantka Oddělení patologie,
tel. 381 607 463; email:
lenka.vocilkova@nemta.cz
- paní Jiřina Ruberová,
vrchní sestra dětského oddělení,
tel. 775 863 102,
mail: jirina.ruberova@nemta.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

MASARYKOVA NEMOCNICE
V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.

PŘIJME VŠEOBECNÉ
SESTRY NA GASTROENTEROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

■ Požadujeme: vysokoškolské/
středoškolské vzdělání; odborná
způsobilost k výkonu povolání
všeobecné sestry; trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost; spolehlivost, flexibilnost; schopnost samostatné a týmové práce; znalost
práce na PC (Word, Excel); ochota
k dalšímu vzdělávání
■ Nabízíme: zvýhodněné mzdové podmínky; náborový příspěvek
až 100 000 Kč; výkonnostní příplatky za čtvrtletí; 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;
možnost zajištění ubytování.
■ Zaměstnanecké benefity
(příspěvek na penzijní připojištění, nadstandartní pokoje v případě hospitalizace,
5 týdnů dovolené, příspěvek na
dovolenou, závodní stravování, finanční dary při životních a pracovních výročích).

■ Kontakt: Krajská zdravotní, a.s. –
Masarykova nemocnice v Ústí
nad Labem, o.z., S
Sociální péče 3316/12A,
401 13 Ústí nad Labem,
Mgr. Martina Jůzová,
Tel.: 477 112 445,
e-mail: martina.juzova@kzcr.eu

PARDUBICKÝ KRAJ

RTG A SONOGRAFIE
ŽAMBERK

PŘIJMEME
RADIOLOGICKÉHO
ASISTENTA/TKU

Přijmeme radiologického asistenta/tku na celý nebo částečný úvazek. Malé pracoviště, 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

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

NEMOCNICE HAVÍŘOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

HLEDÁME DO SVÉHO
TÝMU VRCHNÍ SESTRU
NA ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ

Nemocnice Havířov hledá do
svého týmu vrchní sestru na

KNI
HY

10 %

NEJEN odborné ➜

ZvZ

➜ bestsellery ➜ e-knihy

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

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

anesteziologicko-resuscitační
oddělení.
■ Požadujeme: odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb.,
v aktuálním znění; specializovaná
způsobilost.
■ Přihláška musí obsahovat:
motivační dopis, obsahující název funkce, datum a vlastnoruční
podpis; vlastní návrh koncepce
řízení oddělení ( v rozsahu formátu A4); strukturovaný profesní
životopis; ověřené kopie dokladů
o nejvyšším dosaženém vzdělání;
výpis z rejstříku trestů ne starší 3
měsíců; souhlas se zpracováváním
osobních údajů pro účely tohoto
výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracovávání
osobních údajů.
■ Kontakt: E-mail:
lenka.fenikova@nsphav.cz
www.nemocnicehavirov.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ

SIRNATÉ LÁZNĚ
OSTROŽSKÁ
NOVÁ VES S.R.O.

PŘIJMOU FYZIOTERAPEUTA

OSTATNÍ
NEMOCNICE HAVÍŘOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

HLEDÁME DO SVÉHO
TÝMU KUCHAŘE

Nemocnice Havířov hledá do
svého týmu kuchaře.
■ Požadujeme: zdravotní průkaz
pracovníka v potravinářství; výuční
list v oboru.
■ Nabízíme: práce na plný úvazek; dynamické a rodinné pracovní prostředí; podpora bydlení; závodní stravování; 5 týdnů
dovolené, sick days.
■ Kontakt: E-mail:
pavlina.vranova@nsphav.cz
www.nemocnicehavirov.cz

HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ
PRACOVNÍ NABÍDKY, ALE
I ZAJÍMAVÉ INFORMACE
Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?
Staňte se našimi fanoušky 

SLEVA

s kódem:

■ POŽADUJEME: VOŠ nebo
VŠ v oboru fyzioterapie
■ NABÍZÍME: Náborový příspěvek 10 000 Kč; Pracovní doba
Po-Pá ( sobotní směna max. 2 x
měsíčně); Nadstandardní odborné kurzy; Příspěvek na dopravu.
■ KONTAKT: Ingrid Dortová,
telefon: 727 870 642 nebo
hr@royalspa.cz

LISTOPAD 2020

Jsme tu pro Vás již 9 let

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV ■ HLEDÁME ZUBNÍ LÉKAŘE

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
KRNOVSKÁ
■ 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,
NEMOCNICE
sedlacek.bronislav@szzkrnov.cz, vedoucí OŘLZ Lenku Bravencovou: tel. 554 690 737, bravencova.lenka@szzkrnov.cz

NEMOCNICE PELHŘIMOV ■ VŘ - PŘIMÁŘ/KA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODD.
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.

AVENIER ■ PŘIJME LÉKAŘE – OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNA
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.

MINISTERSTVO VNITRA ČR ■ HLEDÁ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO
DOSPĚLÉ - PRACOVIŠTĚ PRAHA
■ 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

AESKULAB K. S. ■ ZDRAVOTNÍ LABORANT/KA
MIKROBIOLOGIE OSTRAVA A 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

Zdarma si stáhněte aktuální
měsíční přehled na Váš e-mail
Hledáte nové zaměstnání?
Vybojujeme Vám
ty nejlepší podmínky

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

PŘEJEME VÁM VŠE NEJLEPŠÍ
V ROCE 2022

