
www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

■ 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

PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace MOST
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA/ i zkrácený úvazek
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace FRÝDEK-MÍSTEK
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace OSTRAVA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pracoviště PRAHA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ÚSTÍ NAD LABEM
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ZLÍN

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

Dětská odborná léčebna v Říčanech u Prahy poskytuje komplexní léčebně-rehabilitační a následnou 
lůžkovou péči malým pacientům. Pokud je Vaším pracovním snem měnit dětské životy k lepšímu, 
pojďte se připojit k našemu přátelskému týmu.
■ Kromě skvělého platu se můžete těšit na: partu cca 80 odvážlivců, kteří táhnou za jeden provaz, zajímavou práci, která je radostí 
i výzvou zároveň, 5 týdnů dovolené, 3 dny sick days, příspěvek na sport  a relaxaci, příspěvek na obědy od našich skvělých kuchařů, 
možnost umístění dítěte do školky v areálu léčebny i na krásné prostředí, kde na Vás dýchne historie.
■ Oslovili jsme Vás? Tak neváhejte, ozvěte se Olze Trnkové, tel. 602 627 741, email: personal@olivovna.cz 
a přijeďte k nám na dobrou kávu.

 OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, O.P.S. ■ PŘIJME LÉKAŘE/KU PEDIATRA

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 bez-
úhonnosti 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 specia-
lizované způsobilosti
■ Dotazy mohou uchazeči směřovat na MUDr. Janu Chocholovou, člena představenstva Nemocnice Tábor, a.s., 
TF:381 606 600, 777 140 384, jana.chocholova@nemta.cz.
■ Písemnou přihlášku, vč. telefonního spojení a s požadovanými doklady uchazeči zašlou nejpozději do 25.10.2019 na adresu:
Nemocnice Tábor, a.s., kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor, personální oddělení; TF kontakt: 381608210, vedoucí personálního oddělení. 
Iva Glatzová. Termín výběrového řízení bude uchazečům oznámen.                            

NEMOCNICE TÁBOR, A.S. ■   VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA  
ODDĚLENÍ NEUROLOGIE

ŘÍJEN 2019

Karlovarská krajská nemocnice a.s. přijme do pracovního poměru VŠEOBECNOU SESTRU pro Interní oddělení
Hrubá mzda 34250,- Kč/měsíc + možnost osobního ohodnocení + další mzdová plnění dle kolektivní smlouvy 
ERGOTERAPEUTA pro Akutní lůžkovou rehabilitaci
■ Bližší informace naleznete na: www.kkn.cz – KARIERA; www.facebook.com/pracevnemocnici
■ Kontakt: Renáta Mazelová; tel.: +420 723 936 433; e-mail: renata.mazelova@kkn.cz. Absolventi vítáni!

KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE A.S. ■ PŘIJMEME VŠEOBECNOU SESTRU A ERGOTERAPEUTA



Specialistu / specialistku zdravotní péče hledá Magistrát hlavního města Prahy do odboru zdravotnictví.
■ Úplné informace o požadavcích na obsazované místo, náplni práce, benefitech i způsobu jak se o pracovní pozici 
ucházet naleznete na www.praha.eu v rubrice Volná místa a kariéra na MHMP.  

MAGISTRÁT HL. MĚSTA PRAHY ■   HLEDÁ SPECIALISTU/SPECIALISTKU ZDRAV. PÉČE

PRAHA

ÚHKT
LÉKAŘ JIP
Ústav hematologie a krevní 
transfuze v Praze (ÚHKT) přij- 
me lékaře/lékařku na jednotku 
intenzivní péče a transplantač-
ní jednotku. ÚHKT je špičkové 
pracoviště v oboru, zajišťu-
je komplexní léčbu pacientů 
s maligními a benigními krev-
ními chorobami. Integrujeme 
klinickou praxi se základním, 
aplikovaným a klinickým vý-
zkumem a snažíme se zpro-
středkovat pacientům moderní 
i experimentální terapie těchto 
vážných onemocnění. ÚHKT je 
největší poskytovatel transplan-
tace kostní dřeně v ČR, rozvíjíme 
buněčnou terapii, imunoterapii 
a genovou léčbu. V rámci JIP 
ÚHKT je poskytována komplex-
ní specifická a podpůrná terapie 
včetně UPV a CRRT. 
■ Kvalifikační předpoklady: 
ukončený základní interní kmen 
nebo před dokončením
■ Nabízíme: odborně velmi 
zajímavou práci ve špičkovém 
akademickém zdravotnickém 
zařízení;  dobré platové ohod-
nocení; profesní růst
■ V případě zájmu zašlete ži-
votopis na jan.vydra@uhkt.cz

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
PŘIJMEME LÉKAŘE
Poliklinika Prosek a.s, Praha 9 přij- 
me do prac. poměru lékaře se 
spec. způsob. v oboru INTERNA 
a PRAKTIK PRO DOSPĚLÉ. Dle od-
bornosti možnost kombinace 
práce na interně a lůžkovém odd. 
následné péče. Kratší úv. Vhodné 
i pro důchodce.
■ Dále přijme PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ na plný 
úvazek (vítány i pracovnělékařské 
služby). Nástupy ihned nebo dle 
dohody.
■ Dále přijme INTERNISTU 
na zástup (cca 1.1.-31.3.2020), úva-
zek dohodou.
■ Nabízíme: Možnost zajiště-
ní ubytování, případně přidělení 
služebního bytu. Podpora vzdě-
lávání. Příspěvek na stravování, 
dovolenou, penzijní přip., kulturu, 
masáže. 5 týdnů dov., 3 dny sick 
days. 
■ Nabídky (prof. životopis) 
zašlete na e-mail: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz. 
Tel. 266 010 106.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

MEDICENTRUM  
BEROUN S.R.O.
PSYCHIATR
Poliklinika v Berouně hledá od-
borného lékaře na tuto pozici:
PSYCHIATR, částečný úvazek. 
■ Nabízíme výhodné platové 
podmínky, práci v příjemném

kolektivu, možnost dalšího 
vzdělávaní. 
■ Kontakt: 311 746 155, 
tel. 311 746 100, 
medicentrum@medicentrum.cz

NEMOCNICE BENEŠOV
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 
NEMOCNICE BENEŠOV – 
ÚSTAVNÍ 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Nemocnice Benešov hledá lékaře 
k posílení ústavních pohotovost-
ních služeb na DĚTSKÉM ODDĚ-
LENÍ. Specializovaná způsobilost 
podmínkou. Práce na DPČ. 
■ Nabízíme 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 LÉKAŘE DO 
SPECIALIZOVANÝCH 
AMBULANCÍ
ENDOKRINOLOGIE, DIABETOLO-
GIE, OČNÍ, UROLOGIE, REHABI-
LITACE. Možno i kratší úvazek či 
dohoda. Min. kmen podmínkou. 
Moderní a špičkově vybavené am-
bulance!
■ Nabízíme nadstandardní 
mzdu, příspěvek na penzijní při-
pojištění, stravování, jesle, 25 dní 

dovolené + 2 sick days, podporu 
vzdělávání a osobního rozvoje, 
další benefity. 
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel.: 317 756 554
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE NA 
ODDĚLENÍ
CHIRURGIE,NEUROLOGIE,PATO-
LOGIE,NÁSLEDNÁ REHABILITACE, 
HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ 
LÉKAŘSTVÍ, RADIODIAGNOSTIKA. 
■ Nabízíme moderní pracoviš-
tě a špičkové přístroje, rodinnou 
atmosféru, podporu vzdělávání 
a rozvoje BEZ KVALIFIKAČNÍCH 
DOHOD NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚ-
LÁVÁNÍ, výhodné mzdové pod-
mínky, volno po službách, 25 dní 
dovolené + 2 sick days, penzijní 
připojištění, jazyky, stravování, jes-
le a další benefity. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554.

LIBERECKÝ KRAJ

NEMOCNICE JABLONEC  
NAD NISOU
VEDOUCÍ LÉKAŘ –  
MULTIOBOROVÁ JIP 
OPERAČNÍCH OBORŮ – 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
■ Požadavky: atestace v jednom 

LÉKAŘI

Nemocnice Tábor, a.s. přijme do pracovního poměru:
LÉKAŘE/KU PRO CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
LÉKAŘE/KU PRO RADIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
LÉKAŘE/KU PRO ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍCH LABORATOŘÍ – (CL) ODBORNOST MIKROBIOLOGIE
Specializovaná způsobilost či zařazení v oboru vítáno; bližší požadavky na lékaře CL mikrobiologie 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 RDG a CL; náborový příspěvek 100.000,- Kč u CHIR  a CL, RDG dle stupně vzdělání a praxe; pracovní doba, včetně ÚPS v souladu se záko-
níkem práce; možnost ubytování na ubytovně v areálu nemocnice; 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; 733598971; zdenek.valasek@nemta.cz; MUDr. Gábor Gyüre, 
primář RDG tel. 777169916; gabor.gyure@nemta.cz; MUDr. Pavla Novotná, primářka CL, tel. 381 607 300; e-mail: pavla.novotna@nemta.cz
MUDr. Alice Kuchařová, lékařka CL-MKB, tel 381 607 302, email: alice.kucharova@nemta.cz

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



v rámci ROYAL SPA; Služební 
byt; Příspěvek na dopravu.
■ Kontakt: paní D. Hlaváčková 
na email: 
sekretariat@miramare-luhacovice.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

ZP MV ČR
PŘIJMEME VEDOUCÍHO 
ODDĚLENÍ KONTROLY 
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 
MORAVA
Zdravotní pojišťovna ministerstva 
vnitra České republiky přijme VE-
DOUCÍHO ODDĚLENÍ KONTROLY 
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB pro loka-
litu Moravy.
■ Pracovní náplň: řídit a stra-
tegicky rozvíjet skupiny kontroly 
zdravotních služeb divize Morava 
ve své podřízenosti; organizovat 
a garantovat: schvalovací, povolo-
vací a kontrolní činnosti dle plat-
ných právních předpisů, kontroly 
vyúčtování hrazených služeb, fy-
zické revize u poskytovatelů zdra-
votnických služeb.
■ Požadujeme: VŠ vzdělání – 
lékařské, s min. jednou atestací, 
praxi ve vedoucí pozici min. 5 let, 
znalost zdravotnické legislativy, 
organizační a komunikační schop-
nosti

■ Nabízíme: systém aktivního 
vzdělávání, příjemné pracovní 
prostředí, vlastní kancelář, pruž-
nou pracovní dobu, 5 týdnů do-
volené, 5 sick days, Flexi passy 
a další, místo výkonu práce Brno 
(preferujeme), příp. Olomouc, ter-
mín nástupu - dohodou.
■ Více informací a nabídka 
volných míst na www.zpmvcr.cz
■ Kontakt:
e-mail: hana.hlinovska@zpmvcr.cz 
tel.: 272 095 231

SLOVENSKO

FAKULTNÁ NEMOCNICA  
S POLIKLINIKOU  
J.A.REIMANA PREŠOV
PRIJMEME LEKÁROV
Fakultná nemocnica s poliklinikou 
J. A. Reimana Prešov prijme do 
pracovného pomeru lekárov so 
špecializáciou v odbore vnútorné 
lekárstvo, kardiológia, angiológia, 
endokrinológia, pediatria, pedia- 
trická neurológia, pediatrická in-
tenzívna medicína, detská psychi-
atria, rádiológia, chirurgia, gyne-
kológia a pôrodníctvo, ortopédia, 
oftalmológia, hematológia, maxi-
lofaciálna chirurgia a neonatoló-
gia. 
■ Bližšie informácie budú 
poskytnuté na adrese 
troligova@fnsppresov.sk.

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

Nemocnice Ostrov 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!

         VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY
NABÍZÍME: 

POŽADUJEME: 
• odbornou způsobilost v oboru dle nabízené pozice

Bližší informace na personálním oddělení: anna.matejckova@vlrz.cz  
nebo na T: +420 727 899 392, +420 257 750 071

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV 
SLAPY NAD VLTAVOU 
nabízí volná místa na pracovní pozice:

- FYZIOTERAPEUT 
- VŠEOBECNÁ SESTRA 
- MASÉR 
- NUTRIČNÍ TERAPEUT

•  práci s vysokou odbornou úrovní a dlouholetou 
tradicí v oblasti rehabilitace 

• podpora odborného růstu a dalšího vzdělávání 
• výborné platové podmínky
• možnost výhodného ubytování 

•  zaměstnanecké benefity: 25 dní dovolené,  
3 sick days, příspěvek na stravování a penzijní 
připojištění, odměna při pracovních a životních 
výročích, bezplatné využití sportovního areálu, 
možnost podnikové rekreace 

z těchto oborů: chirurgie, vnitř-
ní lékařství, ARO, příp. intenzivní  
medicína, praxi na lůžkách inten-
zivní/resuscitační péče, organi-
zační, komunikační a řídící schop-
nosti.
■ Nabízíme: možnost seberea-
lizace ve vedení pracoviště, špič-
kové moderní pracovní prostředí 
vč. zdravotnické techniky a vyba-
vení v novém pavilonu intenzivní 
medicíny, nadstandardní platové 
ohodnocení, zázemí velmi stabil-
ní organizace, významné benefity 
(příspěvek 8.500,- Kč/rok, 3 dny 
pracovního volna, ...)
■ Uzávěrka přihlášek: 
31. 10. 2019. 
■ V případě zájmu kontaktujte 
pavel.kures@nemjbc.cz, 
tel. 483 345 494, 

mobil: 776 666 349 - velmi rádi po-
skytneme další informace k pozici, 
případně k samotnému výběrové-
mu řízení. 

ZLÍNSKÝ KRAJ

LÉČEBNÉ LÁZNĚ  
LUHAČOVICE – SANATORIUM 
MIRAMARE, S.R.O.
PŘIJMOU LÉKAŘE/KU
■ Požadujeme: VŠ vzdělání se 
specializací neurologie, ortope-
die, interny
■ Nabízíme: Motivující finan- 
ční ohodnocení; Zaměstnanec-
ké slevy a zvýhodněné rekreace

PhDr. Helena Novotná, Ph.D. – 
Finalistka soutěže nejsestřička 2019
Jak jsme již dříve informovali, jsme velice 
pyšní, že jednou z finalistek soutěže Nej-
sestřička 2019 je také „naše“ vrchní sestra 
společného ošetřovatelského lůžkového 
fondu interních oborů NT, a.s. PhDr. He-
lena Novotná, Ph.D.

Helena Novotná je nejen profesionálem, 
ale i empatickým člověkem s neustálou 
touhou po vzdělávání, člověkem s otevře-
ným srdcem pro nemocné...

Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/phdr-helena-novotna-phd-finalistka-souteze-nejsestricka-2019


POZVÁNKA

ZDRAVOTNICTVÍ 2020
7.–8. listopadu 2019, Hotel Grandior, Na Poříčí 42, Praha 1

ODBORNÁ KONFERENCE
pod záštitou předsedy vlády Andreje Babiše

a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha

Generální partner Hlavní partneři

ASOCIACE
PROVOZOVATELŮ
LÉKÁRENSKÝCH SÍTÍ

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

MDC - IWI
ŽÍT A PRACOVAT  
V DUBAI?
Atraktivní pracovní podmínky 
pro odborné lékaře do Dubai, 
CH, D. 
■ Nabízí: www.mdc-iwi.com 
info@mdc-iwi.com 
tel.: 004232630090

 
PRODEJ

PRAHA

MUDR. GABRIELA KUBÁTOVÁ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ  
PRO DĚTI A DOROST
Hledám zájemce o koupi praxe 
PLDD. Lokalita -Praha 6, v dosahu 
FN Motol. 
■ Termín: začátek roku 2021.
Kolegy z pediatrie zaškolím, mám 
akreditaci.
■ Kontakt: Gabzorka@gmail.com

NELÉKAŘI
STŘEDOČESKÝ KRAJ

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, 

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. NABÍZÍME ODMĚNU ZA DOPORUČENÍ KVALIFIKOVANÉHO KANDIDÁTA

Kontakt:  Ing. Alena Mašková, e-mail: alena.maskova@diome.cz  
telefon: 739 949 833

Olivova dětská léčebna v roce 2020
Olivova dětská léčebna zahájila 
svoji činnost již roku 1896   a je po-
važována za nejstarší zdravotnické 
zařízení tohoto typu nejen   v Če-
chách, ale   i   v Evropě.   S veškerou 
úctou   k historii jsme se rozhodli 
pro „omlazení“.
 

V říjnu 2019 vstupujeme na trh   s no-
vou tváří. Velkou změnou prošlo naše 

logo, které překvapí strohou, ale čis-
tou   a elegantní verzí.   Z původního 
hravého loga zůstává „O“, které zajistí 
kontinuitu   s původní značkou. Spus-
tili jsme obsahově přehledný   a uži-
vatelsky příjemný web. Cílem nového 
portálu je přinášet maximum rele-
vantních informací   o všech   u nás 
léčených indikacích, postup při léčení   
a též instrukce, co dělat po propuštění   
z léčebny. Odborné   a hlavně ověře-
né vysvětlení medicínských pojmů 
bude obsahovat Oliwiki, samostatná 
záložka webu (Wikipedia Olivovny), 

aktuality   a zajímavosti si přečtete na 
webovém blogu. 

Co se nemění, jsou služby   a jejich 
kvalita. Maximálně profesionální 
pro klientský přístup, odborný růst 
lékařů, fyzioterapeutů, zdravotních 
sester   a   v neposlední řadě   i ote-
vřená   a moderními prostředky ve-
dená komunikace   s veřejností nám 
umožňují dosahovat mety nejvyšší – 
pomáhat dětem na cestě ke zdraví.

Více informací naleznete ZDE

zajištění ubytování, penzijní připojiš-
tění, stravování, jesle, jazyky, 25 dní 
dovolené (RA dalších 5 dní dodatko-
vé dovolené) + 2 sick days, další be-
nefity. ZAJÍMAVOST PRO FYZIOTERA-
PEUTY - STAVÍME NOVÉ KOMPLEXNÍ 
REHABILITAČNÍ CENTRUM! 
■ Více informací na 
www.hospital-bn.cz, 
■ Kontakt: 317 756 554, 
pam@hospital-bn.cz

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/olivova-detska-lecebna-v-roce-2020


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.

■ Nabízíme: pružnou pracovní 
dobu, úvazek dle potřeb zájemce, 
odborné vedení, supervize, stra-
venky, 5 týdnů dovolené. 
■ Požadujeme: zdravotní vzdě-

DĚTSKÉ CENTRUM  
KLADNO, P.O.
DĚTSKÉ CENTRUM 
KLADNO
Dětské centrum Kladno přijme 
zdravotní sestru nebo zdravotnic-
kého asistenta. 
Nástup nejlépe 1.10.2019.
■ Kontakt: balonova@dckl.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ

LÉČEBNÉ LÁZNĚ  
LUHAČOVICE – SANATORIUM  
MIRAMARE, S.R.O.
PŘIJMOU  
FYZIOTERAPEUTA/KU
■ Požadujeme: vzdělání VOŠ 
nebo VŠ v oboru fyzioterapie

■ Nabízíme: Motivující finan- 
ční ohodnocení; Zaměstnanec-
ké slevy a zvýhodněné rekreace 
v rámci ROYAL SPA; Služební 
byt; Příspěvek na dopravu.
■ Kontakt: paní D. Hlaváčková 
na email: 
sekretariat@miramare-luhacovice.cz  

VYSOČINA

OBLASTNÍ CHARITA  
JIHLAVA, BÁRKA – DOMÁCÍ 
HOSPIC JIHLAVA
HLEDÁ ZDRAVOTNÍ  
SESTRU
Hledáme do svého multidiscipli-
nárního týmu zdravotní sestru. 

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 

Zdarma si stáhněte  
aktuální měsíční přehled  
na Váš e-mail

Hledáte nové zaměstnání? 
Vybojujeme Vám  
ty nejlepší podmínky

ŘÍJEN 2018WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZKVĚTEN 2019

■ Kontakt: e-mail: 
hana.hlinovska@zpmvcr.cz, 
tel.: 272 095 231

PRAHA

SPOTT PRAHA, S.R.O.

OČNÍ LÉKAŘ/KA  
CELÝ NEBO ČÁSTEČNÝ 
ÚVAZEK
Oční ordinace v centru Prahy 
přijme atestovaného lékaře/
ku na celý nebo částečný 
úvazek.Skvělé vybavení (OCT, 
HRT, UZV), příjemné prostře-
dí, výborná dostupnost (Hl. 
nádraží, Nádraží Střed, metro 
ABC). Zajímavé platové pod-
mínky i za malé úvazky.
■ Kontakt: www.drstuchla.cz,
tel. 777 321 623

me revizní lékaře pro lokality: 
Praha, České Budějovice, Brno, 
Ostrava nebo Olomouc. 
■ Požadujeme: absolvování lé-
kařské fakulty a specializovanou 
způsobilost MZ ČR v klinickém 
oboru a obecnou znalost le-
gislativního rámce poskytování 
zdravotních služeb.
■ Nabízíme: stabilní zaměst-
nání, pracovní poměr na plný 
nebo zkrácený pracovní úvazek 
(min. 24 hodin týdně), pruž-
nou pracovní dobu, 1x týdně 
home office, zajímavé finanční 
ohodnocení, možnost dalšího 
vzdělávání, 5 týdnů dovolené,  
5 sick days, stravenky, flexi passy, 
příspěvek na životní nebo pen-
zijní připojištění.
■ Více informací a nabídka vol-
ných míst na www.zpmvcr.cz 

■ Požadujeme: VŠ vzdělání 
– lékařské, s praxí, dobrou ori-
entaci v oblasti zdravotní politi-
ky, manažerskou praxi, ŘP sk. B, 
ochotu cestovat. 
■ Nabízíme: stabilní zaměst-
nání, pružnou pracovní dobu, 
5 týdnů dovolené, 5 sick days, 
stravenky, flexi passy, příspěvek 
na životní nebo penzijní připo-
jištění.
■ Více informací a nabídka vol-
ných míst na www.zpmvcr.cz 
■ Kontakt: e-mail: 
hana.hlinovska@zpmvcr.cz, 
tel.: 272 095 231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ZP MV ČR
PŘIJMEME  
REVIZNÍ LÉKAŘE
Zdravotní pojišťovna minister-
stva vnitra České republiky přij- 

ČESKÁ REPUBLIKA

ZP MV ČR

PŘIJMEME  
VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ  
ZDRAVOTNÍ POLITIKY  
PRO LOKALITU ČECHY
Zdravotní pojišťovna minister-
stva vnitra přijme Vedoucího 
oddělení zdravotní politiky pro 
lokalitu Čechy. 
■ Pracovní náplň: řízení a stra-
tegický rozvoj oblasti smluvní 
politiky, tvorba sítě smluvních 
partnerů, zajištění chodu oddě-
lení na 3 místech výkonu čin-
nosti – Praha, Hradec Králové, 
Plzeň.

HLEDÁTE DO SVÉHO TÝMU NOVÉ KOLEGY? POMŮŽEME VÁM!
INZERUJTE EFEKTIVNĚ - ZA JEDNU CENU bude Váš inzerát uveřejněný:   

1) v TIŠTĚNÉM a ELEKTRONICKÉM měsíčním vydání v nákladu 89.000 ks 
2) na FACEBOOKOVÉ stránce 3) na www po dobu 1 měsíce

OBJEDNÁVKA INZERCE a INFO na obchod@zamestnanivezdravotnictvi.cz

■ ZAJÍMAVÉ PLATOVÉ PODMÍNKY, stabilní práce, plný pracovní úvazek, podpora vzdělávání, příspěvek na stravování. 
■ ŽÁDNÉ NOČNÍ SMĚNY - VOLNÉ VÍKENDY, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé benefity. 
■ ATRAKTIVNÍ PROSTŘEDÍ, ATRAKTIVNÍ KLIENTI – policisté, hasiči a zaměstnanci MVČR. Stabilní státní instituce. 
■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz

PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA | i zkrácený úvazek 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ÚSTÍ NAD LABEM a DĚČÍN 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace OSTRAVA 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pracoviště FRÝDEK-MÍSTEK 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace KARVINÁ 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace VYŠNÍ LHOTY 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ZLÍN

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA PŘIJME:

L E T
77✚

✚

DO ORL AMBULANCE pro město Planá a Bor přijmeme lékaře. 
■ Možnost plného i zkráceného úvazku s nabídkou klinického dne. 
■ Kontakt: Bc. Elena Fejtová, tel.: +420 725 583 512, e-mail: elena.fejtova@klinikasmc.cz

SWISS MED CLINIC ■ PŘIJMEME LÉKAŘE

LÉKAŘI

NEJEN odborné ➜
➜ bestsellery ➜ e-knihy 

10 %
SLEVA
s kódem: 

ZvZ

KNI
HY

Nemocnice Benešov, region benešovska a okolí
Nemocnice Rudolfa a Stefanie 
Benešov, a.s., nemocnice Středo-
českého kraje nabízí svým zaměst-

nancům nejen výborné podmínky, 
ale rovněž samotný region Bene-
šovska a okolí je velmi atraktivní!

V těsné blízkosti nemocnice se na-
chází unikátní zámek Konopiště  
s přilehlými zahradami, rybníkem  
a parkem. Na zámku najdou 
zalíbení jak milovníci 
historie a památek, 
tak aktivní sportovci, 
kteří mohou v krás-
ných kulisách této 
významné památky 
běhat, jezdit na kole 
či provozovat vod-
ní sporty. Ve městě 
Benešov je dále velká 
nabídka sportovního  
a kulturního vyžití, ne-
přeberné množství obcho-
dů a několik nákupních center, 
kompletní občanská vybavenost.  

Nedaleko Benešova v Soběhrdech 
se nachází zábavný a naučný přírod-

ní park pro děti, kde se lze setkat se 
zvířaty rozmanitých druhů 

a rovněž najít sportovní  
a herní vyžití. Z Bene-

šova to je také kou-
sek do věhlasného 
Ladova kraje, jehož 
srdcem jsou neda-
leké Mnichovice. 
Za návštěvu stojí 

rovněž 20 km vzdá-
lené město Vlašim se 

svým zámkem, rozleh-
lým parkem a v létě vel-

mi využívaným koupalištěm.

Více informací naleznete ZDE

lání, min. 3 roky praxe u lůžka, 
Osvědčení k výkonu zdrav. po-
volání bez lékařského dohledu. 
■ Kontakt: 
jana.sochorova@jihlava.charita.cz

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/nemocnice-benesov-region-benesovska-a-okoli

