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Jsme tu pro Vás již 9 let
KVĚTEN 2021

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

BARNA MEDICAL S. R. O. ■  HLEDÁME LÉKAŘE RFM

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 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

BARNA MEDICAL S. R. O. ■  PŘIJME ZDRAVOTNÍ SESTRU

Pro vedení lékařů na našich centrech, školení nováčků, nastavování procesů, spolurozhodování o strategii firmy.
■ Požadujeme: VŠ vzdělání lékař.směru, 5 let praxe.
■ Nabízíme: nadstandardní mzdu, sl.vůz.i k soukromým účelům
■ Kontakt: Mgr. M.Hegerová, tel. 602 579 183, hegerova@caraplasma.cz

CARA PLASMA S.R.O. ■  PŘIJME VEDOUCÍHO LÉKAŘE – ČLENA MANAGEMENTU

Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lázeňské skupiny Spa & Wellness Nature Resorts, přijmou do svých zdravotnických provozů:
- LÉKAŘE/KU V OBORU PNEUMOLOGIE
■ Požadujeme: lékaře s atestací v oboru pneumologie, možnost práce i na částečný úvazek
■ Nabízíme: služební byt, při plném úvazku pracovní dobu 37,5 h/týden, 25 dnů dovolené, 
aktivní podporu dalšího vzdělávání, zaměstnanecké stravování, příspěvek na penzijní 
připojištění, zvýhodněné výměnné rekreace, odměny při pracovních a životních výročích. ■ Nástup: ihned
- VŠEOBECNÉ SESTRY DO DĚTSKÝCH LÉČEBEN - práce v nepřetržitém provozu
■ Požadujeme: samostatnost, pozitivní přístup k dětem a jejich rodičům, komunikativnost, vstřícné chování a vystupování. Dětské léčebny jsou 
držitelem prestižního certifikátu v soutěži ESPA Innovation Awards 2016 za nejlepší evropskou inovaci v léčebném lázeňství.
■ Nabízíme: náborový příspěvek ve výši až 20 tis. Kč; v průměru kratší pracovní dobu 37,5 h/týden, 25 dnů dovolené, zaměstnanecké ubytování, 
aktivní podporu dalšího vzdělávání, zaměstnanecké stravování, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné výměnné rekreace, odměny při pra-
covních a životních výročích. ■ Nástup: květen 
■ Více informací poskytne Mgr. Juřeníková, tel.: 734 795 357, e-mail: kariera@lazneluhacovice.cz , www.lazneluhacovice.cz 

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■  PŘIJMOU PNEUMOLOGA A ZDRAVOTNÍ SESTRY

Přijme:  lékaře/lékařky na interní oddělení; lékaře / lékařky na LDN oddělení;
lékaře – diabetologa; lékaře se specializací radiodiagnostika.
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, bohaté zaměstnanecké benefity, zázemí krajské nemocnice 
akreditované SAK, podporu profesního růst a rozvoje, příjemné pracovní prostředí
■ Požadujeme: odbornou způsobilost, specializovaná způsobilost vítána (příp. ukončený kmen)
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná, tel. 327 503 497, 724 175 878, email: jitka.novotna@nemkh.cz www.nemkh.cz

ONK, A.S., NEMOCNICE KUTNÁ HORA ■ PŘIJME LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ



LÉKAŘI
ČESKÁ REPUBLIKA

ZP MV ČR
PŘIJME REVIZNÍ  
LÉKAŘE PRO LOKALITU: 
ČECHY A MORAVA
■ Pracovní náplň: provádění 
kontrolní a revizní činnosti, fyzické 
kontroly poskytovatelů zdravotních 
služeb v rozsahu platných právních 
předpisů vč. vyhotovení kontrolní 
zprávy, posuzování a schvalování 
žádanek o schválení (povolení) zdra-
votnických prostředků a léčiv, posu-
zování návrhů na léčebně rehabili-
tační péči v odborných léčebnách, 
lázeňskou léčebně rehabilitační péči 
a péči v odborných dětských léčeb-
nách a ozdravovnách a další
■ Požadujeme: absolvování lékař-
ské fakulty, specializovaná způso-
bilost MZ ČR výhodou, odbornou 
lékařskou praxi min. 5 let - výhodou, 
obecnou znalost legislativního rám-
ce poskytování zdravotních služeb, 
profesionální vystupování a další
■ Nabízíme: stabilní zaměstnání 
v největší zaměstnanecké zdravotní 
pojišťovně v ČR, možnost vzdělá-
vání prostřednictvím IPVZ, pracov-
ní poměr na plný nebo zkrácený 
pracovní úvazek, pružnou pracovní 
dobu, volné víkendy, bez nočních 
směn, zajímavé finanční ohodno-
cení, 5 týdnů dovolené, 5 sick days, 
Flexi Passy a další benefity. Termín 
nástupu – dohodou.
■ Více informací a nabídka 
volných míst na: www.zpmvcr.cz
■ Kontakt:
e-mail: hana.hlinovska@zpmvcr.cz  
tel.: +420 727 863 876

PRAHA

INSTITUT KLINICKÉ  
A EXPERIMENTÁLNÍ  
MEDICÍNY
LÉKAŘ –  
ANESTEZIOLOG  
NA KLINIKU  
ANESTEZIOLOGIE 
A RESUSCITACE  
KARDIOCENTRA IKEM
Klinika anesteziologie a resuscitace 
IKEM přijme lékaře / lékařku s ates-
tací v oboru Anesteziologie a inten-
zivní medicína.
■ Náplň vaší práce bude kardioan-
estezie a intenzivní péče o pacienty 
po kardiochirurgických výkonech 
včetně transplantace srdce a me-
chaniockých podporách oběhu. Ví-
taný je zájem o echokardiografii

■ Nástup 1. 6. 2021 nebo dle dohody
■ Kontakt: kariera@ikem.cz, 
mobil: 739 387 246
...............................
POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA  
PROSEK A.S., PRAHA 9 
PŘIJME LÉKAŘE – 
DIABETOLOG,  
INTERNISTA
Přijmeme do prac. poměru na krat-
ší úv lékaře se specializ. způsob. 
v oboru: DIABETOLOGIE a INTERNA 
(vnitřní lék.) 
■ Nástup ihned či dle dohody. 
U diabetologa prac. doba pokud 
možno v Po a Út. U internisty přiví-
táme kombinaci práce v ambulanci 
interny a na lůžkovém odd. násled-
né péče. Vhodné i pro důchodce 
(věk není rozhodující). 
■ Nabízíme: Přátelský kolektiv. 
Podpora vzdělávání. 
■ Benefity-např.: Příspěvek na 
stravu, penzijní přip., kulturu, 3 dny 
sick days, 5 týdnů dovolené. Bene-
fitní karta na volnočasové aktivity.
Nabídky (prof. životopis) zašlete 
na e-mail: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz. 
■ Kontakt: Prchalová O., 
personální odd., tel. 266 010 106. 
...............................
DOMOV SV. KARLA  
BOROMEJSKÉHO
HLEDÁ LÉKAŘE NA 
LŮŽKOVÉ ODD. LDN
Domov sv. Karla Boromejského 
(www.domovrepy.cz) v Praze hledá 
zkušeného lékaře na lůžkové oddě-
lení LDN. Atestace v oboru interna, 
všeobecné lékařství nebo geriatrie. 
■ Nabízíme méně náročnou práci 
než v nemocnici, pěkné prostředí, 
sehraný kolektiv, dobrou pověst na-
šeho zařízení. 
■ Očekáváme motivovaného spo-
lupracovníka, který bude rád sloužit 
seniorům a bude mít laskavý a tr-
pělivý přístup k nemocným i jejich 
rodinným příslušníkům.
■ Kontakt: sestra Konsoláta, 
prosím o CV na 
konsolata@domovrepy.cz
...............................
CHIRURGIE PROSEK
PŘIJME LÉKAŘE – 
OBOR CHIRURGIE
Chirurgická ambulance Prosek se 
sídlem poliklinika Prosek, Lovosická 
440/40, Praha 9 přijme lékaře.
■ Požadavky: specializovaná způ-
sobilost v oboru chirurgie ev. lékař 
ve vzdělávacím procesu s kmenem 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Be-
nešov je středně velkou nemocnicí 
Středočeského kraje. Její tradice 
sahá do doby Rakousko-Uherské, 
do roku 1898, kdy byla otevřena. 
Disponuje řadou ambulantních 
pracovišť a 10 lůžkovými oddělení-
mi s celkovou kapacitou 436 lůžek. 
V nabídce má i speciální programy, 
jako je péče o válečné veterány, 
spánková laboratoř, estetická me-
dicína, sportovní medicína, kýlní 
centrum a další. Součástí nemocni-
ce je lékárna a laboratorní komple-
ment. Od roku 2014 je nemocnice 
akreditována Spojenou akreditač-
ní komisí v oblasti kvality a bezpečí 
poskytované péče.
Kontinuálně již několik let probíhají 

v nemocnici velmi významné inves-
tice do její modernizace a rozvoje, 
které vedou k výraznému zlepšení 
komfortu pacientů a zaměstnanců. 
Byly zde pořízeny nové přístroje  
v hodnotě sto milionů korun, dále 
byla kompletně zrekonstruována  
a nově vybavena celá řada oddělení 
nemocnice jako např. dětské oddě-
lení, neurologické oddělení, mul-
tioborová jednotka intenzivní péče, 
interní ambulance, porodní boxy, 
endoskopické centrum, nemocnič-
ní lékárna a další. Aktuálně probíhá 
další fáze ...

Více informací naleznete ZDE

PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE RUDOLFA 
A STEFANIE BENEŠOV, A. S.



v oboru chirurgie, praxe na chirur-
gickém oddělení či chirurgické am-
bulanci vítána
■ Nabízíme: práci v moderním 
provozu, motivační platové pod-
mínky, jednosměnný provoz, volné 
víkendy, práce jeden den v týdnu, 
nástup možný ihned
■ Kontakt: MUDr. Petr Veselka, 
e-mail: petr.ves@email.cz, 
tel.: +420 606 689 366

STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE  
BENEŠOV PŘIJME 
LÉKAŘE DO  
SPECIALIZOVANÝCH 
AMBULANCÍ
ENDOKRINOLOGIE, OČNÍ, UROLO-
GIE. Možno i kratší úvazek či doho-
da. 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
NEUROLOGIE, INTERNA, RADIOLO-
GIE, HEMATOLOGIE A TRANSFÚZNÍ 
LÉKAŘSTVÍ. 
■ Nabízíme moderní pracoviš-
tě a špičkové přístroje, rodinnou 
atmosféru, podporu vzdělávání 
a rozvoje, NEPOŽADUJEME KVALIFI-
KAČNÍ DOHODY NA SPECIALIZAČ-
NÍ 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 
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 Pardubického kraje, a. s.,  
poskytující zdravotní péči v 5 nemocnicích  
regionu s ročním obratem vyšším než  
5 miliard korun a více než 4 900 zaměstnanci, 

                      přijme

LÉKAŘE/KU
na kožní oddělení Pardubické nemocnice

Požadujeme:
■  specializovaná způsobilost v oboru  

dermatovenerologie nebo splněný základní  
dermatovenerologický kmen

Nabízíme:
■  práce na plný úvazek či zkrácený úvazek
■  perspektivní pozici v akreditované nemocnici
■  odpovídající mzdové ohodnocení
■  příjemné pracovní prostředí
■  zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené,  

5 dnů zdravotního volna tzv. sick days,  
příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní  
připojištění, podpora vzdělávání, možnost  
ubytování a další)

■  možnost dalšího vzdělávání v oboru
■  práci u největšího zaměstnavatele  

v Pardubickém kraji
■  nástup dle dohody
■  místo výkonu práce v Pardubické nemocnici

Více informací poskytne: 
primář kožního oddělení MUDr. David Stuchlík

tel. +420 466 014 401, david.stuchlik@nempk.cz.

www.nempk.cz

                          přijme

STANIČNÍ SESTRU
Požadujeme:
■  odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra ■  praxe ve zdravotnictví min. 5 let
■  zkušenosti na vedoucí pozici výhodou ■  specializace v oboru
 Nabízíme:
■  práce na plný úvazek ■  jednosměnný provoz
■  perspektivní pozici v akreditované nemocnici  ■  příjemné pracovní prostředí
■  zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna tzv. sick days, příspěvek  

na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, podpora vzdělávání, možnost ubytování a další)
■  nástup dle dohody                                                   ■  místo výkonu práce v Pardubické nemocnici
Více informací poskytne: Eva Říhová, tel. +420 466 011 167, e.rihova@nempk.cz.

VŠEOBECNOU SESTRU
Požadujeme:
■  odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra ■  praxe ve zdravotnictví výhodou
 Nabízíme:
■  práce na plný úvazek či zkrácený úvazek ■  jednosměnný provoz
■  perspektivní pozici v akreditované nemocnici  ■  příjemné pracovní prostředí
■  zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna tzv. sick days, příspěvek  

na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, podpora vzdělávání, možnost ubytování a další)
■  nástup dle dohody                                                   ■  místo výkonu práce v Pardubické nemocnici
Více informací poskytne: Petra Vernerová, tel. +420 466 011 167, p.vernerova@nempk.cz.

přijme FYZIOTERAPEUTA/KU
Požadujeme:
■ Vyšší odborné vzdělání či vysokoškolské vzdělání v oboru fyzioterapeut 
■  Výhodou zaměření na sportovní medicínu
 Nabízíme:
■  jednosměnný provoz                                              ■  perspektivní pozici v akreditované nemocnici
■  zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dny zdravotního volna tzv. sick days, zvýhodněné 

závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění, odměny k pracovnímu jubileu a další)
■  možnost dalšího odborného vzdělávání v oboru  ■  přístup do odborné knihovny
■  nástup dle dohody                                                  ■  místo výkonu práce v Pardubické nemocnici
Více informací poskytne: Petra Vernerová, tel. +420 466 011 167, p.vernerova@nempk.cz.

www.nempk.cz

Nemocnice Pardubického kraje, a. s., poskytující zdravotní 
péči v 5 nemocnicích regionu s ročním obratem vyšším  
než 5 miliard korun a více než 4 900 zaměstnanci, 

na kardiologické oddělení (koronární jednotku) 
Pardubické nemocnice

na chirurgickou kliniku –centrální operační 
sály Pardubické nemocnice

na centrum rehabilitace  
v Pardubické nemocnici

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.,  
poskytující zdravotní péči v 5 nemocnicích  
regionu s ročním obratem vyšším než  
5 miliard korun a více než 4 900 zaměstnanci, 

                      přijme

LÉKAŘE/KU
na kožní oddělení Pardubické nemocnice

Požadujeme:
■  specializovaná způsobilost v oboru  

dermatovenerologie nebo splněný základní  
dermatovenerologický kmen

Nabízíme:
■  práce na plný úvazek či zkrácený úvazek
■  perspektivní pozici v akreditované nemocnici
■  odpovídající mzdové ohodnocení
■  příjemné pracovní prostředí
■  zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené,  

5 dnů zdravotního volna tzv. sick days,  
příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní  
připojištění, podpora vzdělávání, možnost  
ubytování a další)

■  možnost dalšího vzdělávání v oboru
■  práci u největšího zaměstnavatele  

v Pardubickém kraji
■  nástup dle dohody
■  místo výkonu práce v Pardubické nemocnici

Více informací poskytne: 
primář kožního oddělení MUDr. David Stuchlík

tel. +420 466 014 401, david.stuchlik@nempk.cz.

www.nempk.cz

                          přijme

STANIČNÍ SESTRU
Požadujeme:
■  odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra ■  praxe ve zdravotnictví min. 5 let
■  zkušenosti na vedoucí pozici výhodou ■  specializace v oboru
 Nabízíme:
■  práce na plný úvazek ■  jednosměnný provoz
■  perspektivní pozici v akreditované nemocnici  ■  příjemné pracovní prostředí
■  zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna tzv. sick days, příspěvek  

na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, podpora vzdělávání, možnost ubytování a další)
■  nástup dle dohody                                                   ■  místo výkonu práce v Pardubické nemocnici
Více informací poskytne: Eva Říhová, tel. +420 466 011 167, e.rihova@nempk.cz.

VŠEOBECNOU SESTRU
Požadujeme:
■  odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra ■  praxe ve zdravotnictví výhodou
 Nabízíme:
■  práce na plný úvazek či zkrácený úvazek ■  jednosměnný provoz
■  perspektivní pozici v akreditované nemocnici  ■  příjemné pracovní prostředí
■  zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna tzv. sick days, příspěvek  

na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, podpora vzdělávání, možnost ubytování a další)
■  nástup dle dohody                                                   ■  místo výkonu práce v Pardubické nemocnici
Více informací poskytne: Petra Vernerová, tel. +420 466 011 167, p.vernerova@nempk.cz.

přijme FYZIOTERAPEUTA/KU
Požadujeme:
■ Vyšší odborné vzdělání či vysokoškolské vzdělání v oboru fyzioterapeut 
■  Výhodou zaměření na sportovní medicínu
 Nabízíme:
■  jednosměnný provoz                                              ■  perspektivní pozici v akreditované nemocnici
■  zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dny zdravotního volna tzv. sick days, zvýhodněné 

závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění, odměny k pracovnímu jubileu a další)
■  možnost dalšího odborného vzdělávání v oboru  ■  přístup do odborné knihovny
■  nástup dle dohody                                                  ■  místo výkonu práce v Pardubické nemocnici
Více informací poskytne: Petra Vernerová, tel. +420 466 011 167, p.vernerova@nempk.cz.

www.nempk.cz

Nemocnice Pardubického kraje, a. s., poskytující zdravotní 
péči v 5 nemocnicích regionu s ročním obratem vyšším  
než 5 miliard korun a více než 4 900 zaměstnanci, 

na kardiologické oddělení (koronární jednotku) 
Pardubické nemocnice

na chirurgickou kliniku –centrální operační 
sály Pardubické nemocnice

na centrum rehabilitace  
v Pardubické nemocnici

Zkušení specialisté, nejmodernější 
vybavení a s tím související špičko-
vá péče o pacienty, ale i náročnější 
operace a diagnózy. I tak by se dala 
jednoduše popsat takzvaná vysoce 
specializovaná centra. Těch fungu-
je v Nemocnici Pardubického kraje 
hned několik a v několika oborech. 
Čtyři z nich v letošním roce úspěš-
ně obhájila své statuty, a od Mi-
nisterstva zdravotnictví tak opět 
získala zelenou pro léčbu pacientů, 
s jejichž obtížemi si ne každé pra-
coviště poradí.

Až čtyři stovky infarktů ročně

Jedním z těchto speciálních praco-
višť je Komplexní kardiovaskulární 

centrum péče pro dospělé tvořené 
spoluprací mezi kardiologickým 
oddělením Pardubické nemocnice, 
Fakultní nemocnicí Hradec Králové  
a Kardiologickým centrem AGEL. 
„Díky tomu, že jsme vysoce specia-
lizované centrum, se můžeme starat 
o pacienty s akutními infarkty, s váž-
nou srdeční arytmií, s projevy těžké-
ho srdečního selhání nebo o ty, kteří 
mají vady na srdečních chlopních,“ 
vysvětluje primář kardiologického 
oddělení Pardubické nemocnice Jan 
Matějka. Vedle těch nejzávažnějších 
problémů se však centrum věnuje  
i běžnějším onemocněním...

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, A.S.
NADĚJI NA VYLÉČENÍ INFARKTŮ, 
MOZKOVÝCH PŘÍHOD NEBO NÁDORŮ 
DÁVAJÍ VYSOCE SPECIALIZOVANÁ CENTRA



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, ro-
dinná atmosféra, přátelský kolektiv, 
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.
...............................
ANESAN S.R.O. ČESKÝ 
BROD
PŘIJME LÉKAŘE – 
ANESTEZIOLOG NEBO 
INTENZIVISTA –  
PRÁCE U LŮŽKA
Oddělení následné intenzivní péče 
v blízkosti Prahy přijme lékaře -

obor: anesteziolog nebo intenzivis-
ta – práce u lůžka
■ Nabízíme: práci v moderním 
provozu s moderním technickým 
vybavením; velmi dobré finanční 
podmínky; možnost i na zkrácený 
úvazek, smlouvu nebo práce ve 
službách; nástup možný ihned
■ Kontaktní tel.: 
+420 606 689 366

ZLÍNSKÝ KRAJ

PREDIKO, S.R.O.
HLEDÁ LÉKAŘE/ 
LÉKAŘKU
Gynekologická ambulance Cen- 
tra Prediko ve Zlíně hledá lékaře/
lékařku pro doplnění týmu.
■ Kvalifikační předpoklady: 
specializovaná způsobilost v obo-
ru, ev. licence ČLK pro výkon ve-
doucí funkce. Předpokládaný ná-
stup v září 2021, příp. dle dohody.
■ Nabízíme dobré finanční pod-
mínky, špičkově vybavené praco-
viště, práci v moderním prostředí 
příjemného kolektivu a další za-
městnanecké benefity.
■ Kontakt: loucka@prediko.cz, 
tel.: 606 700 436

NELÉKAŘI
PRAHA

CHIRURGIE PROSEK
PŘIJME VŠEOBECNOU  
SESTRU  
PRO CHIRURGICKOU  
AMBULANCI
Chirurgie Prosek, s.r.o. se sídlem na 
Poliklinice Prosek, Lovosická 440/40, 
Praha 9  přijme všeobecnou/praktic-
kou sestru na chirurgickou ambulanci.
■ Nabízíme zkrácený pracovní 
úvazek nebo dohodu o provedení 
práce. Práce je vhodná i pro dů-
chodkyně.
■ Kontakt: MUDr. Petr Veselka, tel.: 
606 689 966, e-mail: 
petr.ves@email.cz

RESTRIAL, S.R.O.
ENDOSKOPICKÁ  
SESTRA PRO  
AMBULANCI  
NA PRAZE 8
Pro naši gastroenterologickou am-
bulanci na Praze 8 přijmeme milou 
a šikovnou sestřičku na plný/částeč-
ný úvazek. 
■ Nástup možný od léta 2021. 
Jestliže Vás tato odbornost láká 
nebo jste již zkušená endoskopická 
sestra a hledáte změnu, budeme 
rádi, když se nám ozvete a rádi Vás 
provedeme našim pracovištěm 
a popovídáme si o možnostech. 
■ Více o nás na www. restrial.com. 
■ V případě zájmu prosím volejte 
na 724 350 588, Silvie Rážová.

Co Vám nabízíme?
✧  možnost okamžitého nástupu, zázemí úspěšné  

a stabilní společnosti
✧  možnost dalšího vzdělávání financovaného  

zaměstnavatelem
✧  pracovní poměr s odpovídajícím  

finančním ohodnocením
✧  možnost souběžného Bc. studia v rámci  

FZS UJEP
✧  moderní a příjemné pracovní prostředí
✧  mateřskou školku v areálu nemocnice
✧  5 týdnů dovolené, závodní stravování
✧  podporu dalšího profesního rozvoje
✧  dobrou dopravní dostupnost

Kontakt: dagmar.mandovcova@kzcr.eu

ORTOPEDICKÁ KLINIKA 
HLEDÁ:

PERIOPERAČNÍ 
SESTRU  

NA RANNÍ SMĚNU

VŠEOBECNOU 
SESTRU 

na oddělení a JIP 
DO SMĚNNÉHO PROVOZU

A

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.

Zakládání klinik v ústecké Ma-
sarykově nemocnici je logickým 
vyústěním dlouhodobé a kvalitní 
spolupráce mezi naší nemocnicí 
a Fakultou zdravotnických studií 
UJEP.

I naše pracoviště se stále více podí-
lelo na výuce studentů nelékařských 
zdravotnických oborů, a tím došlo  
k výslednému propojení univerzit-
ního prostředí s nemocničním, kte-
ré vyústilo v založení Ortopedické 
kliniky Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem a Krajské zdravotní, a.s. – 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o.z. 

Je pravdou, že kliniky byly a jsou za-
kládány spíše při lékařských fakultách, 
takže v tomto smyslu je Fakulta zdra-
votnických studií tak trochu atypická. 
Nicméně v posledních letech se naše 
univerzita a s ní i fakulta poměrně 
významně rozvíjejí. Po Krajské zdra-
votní, a.s., je UJEP dokonce druhý nej-
větší zaměstnavatel v Ústeckém kraji.  
V současnosti je dokončován nový 
moderní kampus pro jednotlivé fakul-
ty univerzity v centru města a upro-
střed Masarykovy nemocnice vyrůstá 
nový kampus Fakulty zdravotnických 
studií, který bude představovat ...

Více informací naleznete ZDE

MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.
MODERNÍ A KVALITNÍ VÝUKA JE TREND, 
KTERÉHO SE CHCEME DRŽET



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

CLPA S.R.O.
HLEDÁME SESTRU 
NA LŮŽKOVÉ ODD. 
ORTOPEDIE
Centrum léčby pohybového apa-
rátu patří mezi přední zdravot-
nická zařízení se specializovanou 
péči v oblasti ortopedie a rehabi-
litace. 
Právě mezi sebe hledáme kolegu 
nebo kolegyni všeobecnou sestru 
na lůžkové oddělení ortopedie. 
■ Nabízíme náborový příspěvek 
10.000,-Kč, směnný provoz, mož-
nost plného nebo částečného 
úvazku, 5 týdnů dovolené, příspě-
vek na stravování, stabilní kolektiv 
rodinného typu. Pracoviště u me-
tra na Praze 9.
■ Požadujeme odbornou způ-
sobilost v oboru, samostatnost 
a zodpovědnost.
Těšíme se na Váš životopis. 
■ Kontakt: 
www.clpa-mediterra.cz, e-mail: 
renata.miltova@mediterra.cz.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE  
BENEŠOV PŘIJME 
RADIOLOGICKÉHO 
ASISTENTA
Výhodná mzda + NÁBOROVÝ PŘÍ-
SPĚVEK, moderní pracoviště a špič-
kové přístroje, stabilní kolektiv, 
profesní a osobní rozvoj, příspěvek 
na bydlení pro mimo-benešovské 
uchazeče, zajištění ubytování, pen-
zijní připojištění, stravování, jesle, 
jazyky, 25 dní dovolené + 5 dní 
dodatkové dovolené + 2 sick days, 
další benefity. 
■ Více informací na 
www.hospital-bn.cz, 
■ Kontakt: 317 756 554, 
pam@hospital-bn.cz...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE  
BENEŠOV PŘIJME 
VŠEOBECNÉ ČI  
PRAKTICKÉ SESTRY
LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ CHIRURGIE,IN-
TERNA, ORTOPEDIE, ODDĚLENÍ 
DLOUHODOBÉ OŠETŘOVATELSKÉ 
PÉČE - NEPŘETRŽITÝ PROVOZ. Mo-
derní prostředí, rodinná atmosféra, 
elektronická dokumentace, výhod-
ná mzda + náborový příspěvek, pří-
spěvek na bydlení pro mimo-bene-
šovské, zajištění ubytování, osobní 

rozvoj, stravování, jesle, penzijní při-
pojištění, 25 dní dovolené + 2 sick 
days, zdarma očkování proti chřipce 
a další benefity. NEPOŽADUJEME 
KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA SPECIA-
LIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!
■ Více info na 
www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz,
tel.: 317 756 554................................
OBLASTNÍ NEMOCNICE 
KOLÍN, A.S.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
– VRCHNÍ SESTRA 
OČNÍHO ODD.
Ředitel Oblastní nemocnice Kolín, 
a.s., nemocnice Středočeského kra-
je, vypisuje výběrové řízení na místo 
vrchní sestry Očního oddělení. 
■ Požadujeme: odbornou způ-
sobilost dle zákona 96/2004 Sb., 
v platném znění; minimálně 10 let 
praxe; organizační, komunikační 
a manažerské dovednosti; spole- 
hlivost a vysoké pracovní nasazení; 
PSS v oboru, Bc., Mgr., zkušenosti 
s vedením týmu nutné; trestní bez-
úhonnost.
■ Nabízíme: zázemí moderní, per-
spektivní krajské nemocnice; pod-
poru vzdělávání a profesního růstu; 
zaměstnanecké benefity (cafeteria 
systém); příjemný kolektiv a seriózní 
jednání; možnost ubytování v ne-
mocniční ubytovně; nástup od 1. 6. 
2021.
■ Strukturovaný životopis spolu 
s motivačním dopisem, koncepcí 
řízení pracoviště, ověřenými kopi-
emi o dosaženém vzdělání a výpi-
sem z trestního rejstříku (ne starším 
3 měsíců) zasílejte doporučeně do 
24. 5. 2021 na adresu: Stanislava Ku-
bincová, Oblastní nemocnice Kolín, 
a.s., Žižkova 146, 280 02 Kolín III, in-
formace na telefonu 321 756 505.

ONK, A.S., NEMOCNICE 
KUTNÁ HORA
PŘIJME SESTRY
Přijmeme sestru pro perioperační  
péči a všeobecnou sestru pro inten-
zivní péči do směnného provozu.
■ Nabízíme: motivační platové 
ohodnocení, bohaté zaměstna-
necké benefity, plný nebo čás-
tečný úvazek, práci v malé ne-
mocnici v krásném historickém 
městě, podporujeme profesní 
růst a rozvoj
■ Požadujeme: odbornou způ-
sobilost, specializační vzdělání 
výhodou
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná, 
tel. 327 503 497, 724 175 878, 
email: jitka.novotna@nemkh.cz 
www.nemkh.cz

PARDUBICKÝ KRAJ

MUDR. LENKA URBANOVÁ, 
RTG A SONOGRAFIE  
ŽAMBERK
HLEDÁME RTG  

ASISTENTA/TKU
Přijmeme RTG asistenta/tku na celý 
nebo částečný úvazek.
Malé pracoviště, bez služeb. 
■ Nástup možný od 1.7.2021. 
Možnost ubytování.
Kontakt: e-mail: rtg@orlicko.cz, 
mobil: 731 418 771

Nemocnice Kutná Hora se nachází 
v okrajové části historického měs-
ta Kutná Hora a nabízí tak krátkou 
dojezdovou vzdálenost z Prahy  
a okolí. Provoz akutního lůžkového 
interního oddělení a chirurgického 
oddělení je podpořen nezbytným 
komplementem (anesteziologicko-
-resuscitační oddělení, oddělení ra-
diodiagnostiky, oddělení klinické 
biochemie a hematologie, rehabi-
litační oddělení). Součástí nemoc-
nice je oddělení LDN a paliativní 
péče. 1. 11. 2019 bylo otevřeno pě-
tilůžkové pracoviště lůžek Násled-
né intenzivní péče, které vzniklo 
transformací části lůžek multiobo-
rové JIP. Nemocnice disponuje tře-
mi vysoce vybavenými operačními 

sály a centrální sterilizací, urgent-
ním příjmem, CT, ultrazvukovou 
vyšetřovnou a vlastní lékárnou. 
Přímo v areálu nemocnice se na-
chází záchranná a pohotovostní 
služba, heliport a řada specializo-
vaných ambulancí jak nemocniční, 
tak privátní sféry. Pro pacientky 
hospitalizované v nemocnici je  
v areálu ambulance pro gynekolo-
gická konsilia.

V kutnohorské nemocnici byla za-
čátkem roku 2020 dokončena re-
konstrukce vnitřních prostorů hlav-
ního pavilonu. Oddělení interny, 
chirurgie, LDN a připravované stani-
ce Dlouhodobé intenzivní ...

Více informací naleznete ZDE

ONK, A.S., NEMOCNICE KUTNÁ HORA
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE


