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LÉKAŘI

MEDICLINIC, A. S. HLEDÁ PRAKTICKÉ LÉKAŘE A PEDIATRY
Chcete se stát praktickým lékařem nebo pediatrem? V Mediclinic a.s. Vám nabízíme spolupráci v různých lokalitách po celé ČR.
■ Naleznete u nás maximální podporu při chodu ambulance, zajištění specializačního vzdělávání (VPL/pediatrie) 
a osobní přístup na všech našich pracovištích.
■ Více informací Vám rádi poskytneme na tel: 733 679 555, kariera@mediclinic.cz

Psychiatrická léčebna Šternberk přijme lékaře psychiatra, internistu i lékaře absolventa se zájmem o psychiatrii.
■ Požadujeme: odbornou způsobilost, specializovaná způsobilost vítána (příp. ukončený kmen)
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, náborový příspěvek, bohaté zaměstnanecké benefity, zázemí stabilního 
a perspektivního zaměstnavatele, podporu profesního růstu a rozvoje, příjemné pracovní prostředí, ubytování v areálu
■ Kontakt: Bc. Eva Buchtová, vedoucí PaM, tel: 725 704 285, email:buchtova@plstbk.cz, www.plstbk.cz 

MEDICLINIC A.S. ■  HLEDÁME PRAKTICKÉ LÉKAŘE A PEDIATRY

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ŠTERNBERK ■  HLEDÁ LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, vyhlašuje pravidelná výběrová řízení na pozice
primářů oddělení klinické biochemie a farmakologie, oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, 
rehabilitačního oddělení.
■ Požadujeme: specializovanou způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění; nejméně 10 let praxe 
v oboru; licence ČLK na výkon vedoucí funkce; výborné komunikační a organizační schopnosti; orientace v ekonomice zdravotnictví; nástup dohodou.
■ Nabízíme: zázemí velké krajské nemocnice se specializovanými pracovišti a špičkovým vybavením; motivační ohodnocení – smluvní mzdu; 
podporu odborného růstu; možnost příspěvku na bydlení; příspěvek na penzijní připojištění; firemní mateřskou školku a další benefity.
■ V případě zájmu zašlete do 15. 11. 2022: přihlášku k výběrovému řízení společně se strukturovaným životopisem; kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání; stručnou koncepci rozvoje a řízení oddělení.
■ Kontakt: personalni@bnzlin.cz; Krajská nemocnice T. Bati, a. s., personální oddělení; Hana Polášková, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
■ Více informací: www.kntb.cz

KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI, A. S. ■ HLEDÁME PRIMÁŘE NA ODD. KLINICKÉ BIOCHEMIE 
A FARMAKOLOGIE, NA ODD. ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE A NA REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ

Obec Modletice nabízí k pronájmu v nově zrekonstruovaném a zkolaudovaném lékařském domě prostory pro výkon soukromé praxe praktického 
lékaře pro dospělé a praktického lékaře pro děti a dorost. K pronájmu nabízíme 2 ordinace. Ke každé ordinaci patří čekárna, WC pro pacienty, WC pro 
personál, denní místnost pro personál a úklidová místnost. Parkování přímo u lékařského domu. Ordinace budou k dispozici od listopadu 2022.
■ Zájemci neváhejte nás kontaktovat na e-mail: obec@modletice.cz nebo na tel. čísle 725 021 855.

OBEC MODLETICE ■  PRONÁJEM LÉKAŘSKÝCH ORDINACÍ

■ Výkon práce: pobočka VoZP Hradec Králové
■ Náplň práce: Kontrolování využívání a poskytování potřebné zdravotní péče v jejím objemu a kvalitě, 
dodržování cen u smluvních zdravotnických zařízení a pojištěnců. 
■ Více podrobností na https://www.vozp.cz/pracovni-prilezitosti .
■ NABÍZÍME: stabilní práci (žádné noční směny a přesčasy), flexibilní úvazky (možnost i dohody), 6 týdnů dovolené, podpora vzdělávání. 
■ POŽADUJEME: znalost práce na PC, řidičské oprávnění skup. B.
■ Kontakt: pvalentova@vozp.cz, tel. 495 000 803.

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR ■  PŘIJME REVIZNÍHO LÉKAŘE

PRAHA

GLOBAL ASSISTANCE A.S.
LÉKAŘ S ČJ  
A AJ PRO  

KOORDINACI  
CESTOVNÍ/ZDRAVOTNÍ 
ASISTENCE
Posuzování léčby klientů a komuni-
kace se zdrav. zařízeními v zahraničí, 
případně repatriace. Úvazek, mzda 
a nástup dohodou.

Kanceláře v Praze, možnost HO po 
zaškolení. 
■ Bližší informace na hr@1220.cz................................
COMFORT CARE, A.S.
HLEDÁME PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE

Poliklinika Comfort Care v Praze 4 hle-
dá uchazeče v předatestační přípravě.
Jsme akreditované pracoviště, posky-
tujeme lékařské a pracovnělékařské 
služby. Školitele zajistíme. 
■ V případě zájmu zasílejte svoje 
CV na e-mail: 
darina.stetiarova@comfortcare.cz



REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV
VŘ - PRIMÁŘ/KA ODD. 
ZOBRAZOVACÍCH METOD
Ředitel Revmatologického ústavu, 
Praha 2, Na Slupi 4 vyhlašuje přijí-
mací řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa: Primář/ka oddě-
lení zobrazovacích metod.
Jedná se o vedoucí funkci, přímo 
řízenou vedoucím klinického od-
dělení
■ Předpoklady: VŠ vzdělání lé-
kařského směru; Nástavbová spe-
cializace radiologie a zobrazovací 
metody (resp. před složením).
■ Další požadavky: 5 let praxe 
v oboru; Organizační, komunikační 
a manažerské schopnosti; Osob-
nostní a profesionální předpoklady 
pro řízení pracovního týmu; Uživa-
telská znalost PC; Morální, občanská 
bezúhonnost a zdravotní způsobi-
lost.
■ Nabízíme: Práci v moderním 
zdravotnickém ústavu s celorepu- 
blikovou působností; Plnou realiza-
ci v oboru; Nadstandardní platové 
ohodnocení; Možnost odborného 
rozvoje; Závodní stravování a další 
zaměstnanecké benefity (příspěvek 
na penzijní připojištění a rekreace, 
zdarma kurzy angl. jazyka apod.). 

■ Požadované doklady: Nabíd-
ky se strukturovaným profesním 
životopisem a  s uvedením praxe; 
Kopie dokladů o dosaženém vzdě-
lání; Aktuální výpis z rejstříku trestů; 
Čestné prohlášení, že proti uchaze-
či není vedeno trestní řízení; Sou-
hlas s použitím osobních údajů pro 
účely přijímacího řízení dle zákona 
č.110/2019 Sb. o GDPR.
■ Termín podání nabídek: Na-
bídky a požadované doklady dolož-
te k osobnímu jednání.
■ Další případné informace 
poskytne sekretariát ředitele, 
tel. 234 075 244, resp. 
PaM 224 912 934.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE  
NA ODDĚLENÍ
NEUROLOGIE,ORL,REHABILITACE, 
TRANSFUZNÍ A HEMATOLOGICKÉ, 
ARO, GYNEKOLOGICKO-PORODNIC-
KÉ. 
■ Nabízíme moderní pracoviště 
a špičkové přístroje, rodinnou atmo-
sféru, podporu vzdělávání a rozvo-
je, NEPOŽADUJEME KVALIFIKAČNÍ  

DOHODY NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚ-
LÁVÁNÍ, výhodné mzda, volno po 
službách, 25 dní dovolené + 2 sick 
days, penzijní připojištění, jazyky, stra-
vování, jesle a další benefity. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE  
DO SPECIALIZOVANÝCH 
AMBULANCÍ
PLICNÍ, OČNÍ, UROLOGIE, DĚTSKÁ 
NEUROLOGIE. Možno i kratší úvazek 
či dohoda. Min. kmen podmínkou. 
Moderní a špičkově vybavené ambu-
lance! 
■ Nabízíme nadstandardní mzdu 
a širokou škálu benefitů. 
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel.: 317 756 554...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE  
NA ÚSTAVNÍ  

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
ODDĚLENÍ NEUROLOGIE, RADIOLO-
GIE, DĚTSKÉ ODDĚLENÍ. Minimálně 
základní kmen podmínkou. Práce na 
DPČ. Nadstandardní finanční ohod-
nocení. 
■ Více na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: 317 756 554,
pam@hospital-bn.cz................................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE DO 
SPÁNKOVÉ LABORATOŘE
■ Podmínkou specializace ORL, 
pneumologie, kardiologie, neurolo-
gie, psychiatrie se zájem o spánkovou 
medicínu. Možno na zkrácený úvazek 
či DPČ. 
■ Nabízíme rozvoj a vzdělání ve 
spánkové medicíně, nadšený a přátel-
ský kolektiv, v plánu výstavba a rozvoj 
moderních prostor pro spánkovou 
laboratoř. 
■ Kontakt: vedoucí lékař spánkové 
laboratoře MUDr. Tereza Haasová, 
tereza.haasova@hospital-bn.cz, 
317 756 263

Nemocnice Tábor, a.s. 
přijme do pracovního poměru:

Všeobecnou sestru/ praktickou sestru
Lékaře/ku pro Interní oddělení  

– gastroenterologie/ kardiologie
Lékaře/ku pro Neurologické oddělení

Vhodné pro absolventy VŠ a lékaře s ukončeným základním kmenem.
A další nabídky práce, více na https://www.nemta.cz/pro-odborniky/kariera/

Nabízíme:
✚ plný pracovní úvazek           
✚ mzdové ohodnocení podle stupně vzdělání
✚ směnný příplatek, zákonné příplatky za práci v noci, o víkendu či ve svátek
✚  náborový příspěvek 50.000,- pro všeobecnou nebo také pro praktickou  

sestru na Interním odd. gastroenterologie nebo kardiologie - standartní 
stanice (nevztahuje se na ambulance a JIP) 

✚  náborový příspěvek 70.000,-Kč pro všeobecnou  sestru na Centrálních 
operačních sálech

✚  náborový příspěvek 100.000,- pro absolventy a 200.000,-  
pro lékaře s ukončeným základním kmenem

✚  plně hrazené specializační vzdělávání
Požadujeme:  
✚ zdravotnické vzdělání           
✚ zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost   
✚ zájem o práci v nemocničním prostředí
Nástup ihned, nebo dle dohody.
MUDr. Jana Chocholová, člen představenstva  
tel: 381 606 600, 777 140 384, e-mail: jana.chocholova@nemta.cz nebo  
Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení
381 608 210 email: iva.glatzova@nemta.cz

Psychiatrická léčebna Štern-
berk je příspěvkovou organiza-
cí. Svůj provoz zahájila v roce 
1892, samostatným právním 
subjektem se stala v roce 1990, 
kdy se rozhodnutím zřizovate-
le, Ministerstva zdravotnictví, 
odpojila od Fakultní nemocnice 
Olomouc. Léčebna je umístěna  
v pavilonech v areálu s pů-
sobivou parkovou úpravou 
na okraji moravského města 
Šternberka.

Naše zařízení nabízí široké mož-
nosti lůžkové i ambulantní zdra-
votní péče o duševně nemocné 

v oborech psychiatrie, léčba ná-
vykových nemocí, dětská psy-
chiatrie, gerontopsychiatrie, 
vnitřní lékařství, léčebná rehabili-
tace, doplněné o služby laboratoře  
a ambulantních specialistů v dal-
ších oborech.

Naší snahou a cílem je zajišťovat 
zdravotní péči na vysoké odborné 
úrovni, která je doprovázena citli- 
vým přístupem a ohleduplností  
v bezpečném a přátelském pro-
středí. Jdeme cestou zvyšování 
odborných i lidských...

Více informací naleznete ZDE

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ŠTERNBERK
PŘEDSTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-zarizeni-8


ÚSTECKÝ KRAJ

MASARYKOVA NEMOCNICE 
V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.
PŘIJME LÉKAŘE  
NA PLICNÍ ODDĚLENÍ:
- Absolventy vysokých škol 
- Cizince s aprobační zkouškou 
- Lékaře po interním kmeni 
-  Atestované lékaře v oboru pneumo-

logie 
-  Doposud pracující lékaře v jiném in-

terním oboru
■ Nabízíme: nadstandardní plato-
vé podmínky; náborový příspěvek až  
200 000 Kč; flexibilní úvazek (0,1 – 
1,0);  oddělení se statutem Centra pro 
intersticiální plicní procesy, Centra 
pro obtížné léčitelné astma, Centra 
pro poruchy dýchání ve spánku, jsme 
součástí pneumoonkochirurgické-
ho centra; zázemí úspěšné a stabilní 
společnosti; podporu a podmínky pro 
další vzdělávání financované zaměst-
navatelem; podpora dalšího profes-
ního rozvoje; řadu oborů s nejvyšším 
stupněm akreditace a specializovaná 
centra; moderní a příjemné pracovní 
prostředí; dopomoc s bydlením; za-
městnanecké benefity (příspěvek na 
penzijní připojištění, nadstandardní 
pokoje v případě hospitalizace, 5 týd-
nů dovolené, příspěvek na dovole-
nou, závodní stravování, slevy na služ-
by či produkty u vybraných partnerů.
■ Požadujeme: VŠ – lékařská fakulta; 
zájem o vzdělání v oboru; bezúhon-
nost a zdravotní způsobilost; spole- 
hlivost, dobré komunikační schopnosti; 
schopnost samostatné a týmové práce; 

znalost práce na PC (Word, Excel).
■ Kontakt: Krajská zdravotní a.s. – 
Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z. 
Sociální péče 3316/12A, 
401 13 Ústí nad Labem, 
prim. MUDr. Daniel Doležal, 
Tel. 605 984 623, 
Email: daniel.dolezal@kzcr.eu

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

NEMOCNICE BŘECLAV, P.O.
HLEDÁME VEDOUCÍHO 
LÉKAŘE/LÉKAŘKU NA JIP 
DĚTSKÉHO ODD.
Ředitel Nemocnice Břeclav, p.o., vy-
hlašuje výběrové řízení na obsazení 
funkce: VEDOUCÍ LÉKAŘ/LÉKAŘKA JIP 
DĚTSKÉHO ODD.
■ Kvalifikační požadavky: specia-
lizace v příslušném oboru podle zá-
kona č. 95/2004 Sb.; licence ČLK pro 
výkon funkce vedoucího lékaře nebo 
prokázání předpokladů pro její získání 
dle pravidel ČLK; organizační a řídící 
schopnosti; nástup dohodou

NEJEN odborné ➜
➜ bestsellery ➜ e-knihy 

10 %
SLEVA
s kódem: 

ZvZ

KNI
HY

■ Nabízíme: platové zařazení dle 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb.; funkci 
zástupce primáře; možnost náboro-
vého příspěvku; zázemí stabilního 
a perspektivního zaměstnavatele; dal-
ší zaměstnanecké benefity; podporu 
dalšího profesního růstu
■ Součásti přihlášky: životopis 
s přehledem odborné praxe; ověřené 
kopie dokladů o dosaženém vzdě-
lání; výpis z rejstříku trestů (ne starší  
3 měsíců); písemný souhlas se zpra-
cováním osobních údajů v rámci vý-
běrového řízení
■ Písemné přihlášky k výběrové-
mu řízení zasílejte do 31. října 2022 
na adresu: 
Nemocnice Břeclav, p. o., 
sekretariát ředitele, 
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav...............................
NEMOCNICE BŘECLAV, P.O.
PŘIJMEME LÉKAŘE/ 
LÉKAŘKU NA  
UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Nemocnice Břeclav, p.o. přijme:
LÉKAŘE/LÉKAŘKU PRO UROLOGICKÉ-
HO ODDĚLENÍ
■ Požadujeme: odbornou způsobi-
lost, specializovaná způsobilost vítána 
(příp. ukončený kmen); vhodné i pro 
absolventy
■ Nabízíme: náborový příspěvek; jis-
totu stabilního zaměstnání; příjemné 
pracovní prostředí v akreditovaném 
zdravotnickém zařízení; vysoký po-
tenciál odborného růstu; bohaté za-
městnanecké benefity
■ Bližší informace poskytne:
primář urologického odd., 
MUDr. Karel Zita, tel. 519 315 342, 
e-mail: zita@nembv.cz

NELÉKAŘI
PRAHA

DOMOV PRO SENIORY 
CHODOV
PŘIJME VŠEOBECNÉ 
SESTRY
Domov pro seniory Chodov přijme 
všeobecné/praktické sestry. 
Nepřetržitý provoz, 12-ti hodinové 
směny. 

■ Nabízíme zajímavé finanční ohod-
nocení, náborový příspěvek 60.000 
Kč, penzijní připojištění, možnost 
ubytování, příspěvek na rekreaci, zá-
vodní stravování, aj.
■ Požadujeme odbornou způsobi-
lost dle zákona 96/2004 Sb. a pozitivní 
vztah k seniorům.
■ Kontakt: 
pavla.cernovicka@seniordomov.cz, 
tel.: 773 808 815

STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME VŠEOBECNÉ ČI 
PRAKTICKÉ SESTRY
CHIRURGIE, INTERNA, ODDĚLENÍ 
DLOUHODOBÉ OŠETŘOVATELSKÉ 
PÉČE - VŠE NEPŘETRŽITÝ PROVOZ/
TURNUSY. Moderní prostředí, rodinná 
atmosféra, elektronická dokumen-
tace, výhodná mzda + náborový 
příspěvek, příspěvek na bydlení pro 
mimo-benešovské, zajištění ubyto-
vání, osobní rozvoj, stravování, jesle, 
penzijní připojištění, 25 dní dovolené 
+ 2 sick days, zdarma očkování proti 
chřipce a další benefity. NEPOŽADU-
JEME KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA SPE-
CIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!
■ Více info na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz,
tel.: 317 756 554.

hledá 

LÉKAŘE 
do týmů těchto oddělení:

• UROLOGIE
• CHIRURGIE
• NEUROLOGIE
• ONKOLOGIE
• URGENTNÍ PŘÍJEM
• ORL, KOŽNÍ
• LDN, PLICNÍ
• HEMATOLGIE
• PALIATIVNÍ
• ZUBNÍ
• REHABILITACE

Motivující mzdové  
ohodnocení a pestrá škála  
zaměstnaneckých benefitů

www.nemocnicepribram.cz/kariera

NÁBOROVÉ 
PŘÍSPĚVKY 

Krajská nemocnice T. Bati ve 
Zlíně je jedinou krajskou a také 
největší nemocnicí Zlínského 
kraje, která zajišťuje lékařskou 
péči v nejdůležitějších medicín-
ských oborech. Jejím zřizovate-
lem je Zlínský kraj.

Zlínská krajská nemocnice má té-
měř 2.500 zaměstnanců, je dyna-

mickou a rozvíjející se společnosti 
s kvalitním personálem a zázemím. 
Ročně hospitalizuje přes 45 tisíc 
pacientů, k dispozici má téměř ti-
sícovku lůžek, z toho je téměř 800 
pro akutní péči a 200 pro násled-
nou péči. Je také významným... 

Více informací naleznete ZDE

KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI VE ZLÍNĚ
MODERNÍ NEMOCNICE S TÉMĚŘ 
STOLETOU TRADICÍ

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/krajska-nemocnice-t-bati-ve-zline-moderni-nemocnice-s-temer-stoletou-tradici


HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ 
PRACOVNÍ NABÍDKY, ALE 
I ZAJÍMAVÉ INFORMACE 

Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?
Staňte se našimi fanoušky 

Zdarma si stáhněte aktuální 
měsíční přehled na Váš e-mail

Hledáte nové zaměstnání? 
Vybojujeme Vám  
ty nejlepší podmínky

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz
Jsme tu pro Vás již 9 let

LISTOPAD 2020

Hledáme zubní lékaře do několika nových a moderně vybavených ordinací na Krnovsku
■ Nabízíme: práci na plný i zkrácený úvazek; novou a moderně vybavenou ordinaci; vynikající platové podmínky; možnost ubytování; 
firemní školku; řadu benefitů z FKSP; 25 dnů dovolené; podporu pro další vzdělávání a školení; možnost převzetí ordinace
■ Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v oboru zubní lékařství; zájem o obor; 
nadstandardní přístup ke klientům a empatii; zdravotní způsobilost;trestní bezúhonnost
■ Předpokládaný nástup: podzim 2020
■ V případě zájmu kontaktujte náměstka ředitele pro lékařskou péči SZZ Krnov, MUDr. Bronislava Sedláčka: tel. 554 690 280, 
sedlacek.bronislav@szzkrnov.cz, vedoucí OŘLZ Lenku Bravencovou: tel. 554 690 737, bravencova.lenka@szzkrnov.cz 

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV ■ HLEDÁME ZUBNÍ LÉKAŘE

NEMOCNICE

KRNOVSKÁ

Ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce 
primáře/ky Gynekologicko-porodnického oddělení. 
■ Bližší informace na www.nempe.cz v odkaze volná místa. Kontakt 565355121.
■ Nabízíme: velmi dobré platové ohodnocení; možnost získání náborového příspěvku až 300.000,- Kč 
(dle pravidel zřizovatele); možnost získání městského bytu; prostor pro pracovní realizaci a osobní rozvoj; 
práci v nemocnici akreditované dle SAK ČR; závodní stravování a další zaměstnanecké benefity.

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

V současné době rozšiřujeme tým lékařů v Karlových Varech. Do soukromé ambulance Avenier a.s. 
hledáme lékaře, který se stane odborným poradcem pro naše klienty v oblasti očkování a cestovní medicíny. 
■ Pracovat u nás můžete na částečný úvazek pouze na denní směny od pondělí do pátku. 
■ Ke mzdě nabízíme velké množství bonusů a benefitů.
■ Více informací najdete v sekci kariéra na www.avenier.cz. 
■ V případě zájmu pište na lidskezdroje@avenier.cz.

■ Požadujeme: VŠ vzdělání - lékařská fakulta - všeobecné lékařství, 
praxe v oboru min. 3 roky, schopnost vedení menšího kolektivu,
státní občanství ČR (nezbytné), zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost.
■ Nabízíme: stabilní, příjemné a dobře vybavené pracovní prostředí, jistota pravidelného příjmu, výhody plynoucí ze služebního poměru, 
6 týdnů dovolené, příspěvky na rekreaci, stravování a další benefity.
■ Strukturovaný životopis zasílejte na mail: personalni@px.mvcr.cz 

AVENIER ■ PŘIJME LÉKAŘE – OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNA

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

Pro naše laboratoře hledáme zdravotní laboranty (SŠ, VOŠ, Bc.), se zájmem o mikrobiologii , příp. PCR metodu. 
■ Co Vám chceme nabídnout: zázemí stabilní a dlouhodobě fungující společnosti; 6 týdnů dovolené, stravenky, zvýhodněné mobilní tarify i pro 
rodinu; po zkušební době možnost výběru z dalších benefitů z Cafaterie (příspěvek na důchodové pojištění, na dovolenou, kulturu nebo možnost 
nákupu knih nebo zdravotních potřeb, ActivePass, Multisport); náborový příspěvek 40 000 (20 tisíc po 4 měsících, 20 tisíc po jednom roce); pracovní 
doba pondělí - pátek, bez nočních služeb 
■ Více na https://aeskulab.jobs.cz/
■ Kontaktní údaje: Mgr. Jiří Pavel tel. 734 641 233 pavel.jiri@aeskulab.cz

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

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

Projekt ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ přijme do svého týmu 
kolegy, kteří budou telefonicky a e-mailem komunikovat s klienty 
ohledně uveřejnění jejich inzerátů a článků.

Jedná se o zajímavou, časově flexibilní činnost "home office" na DPP 
či IČ. Poskytneme Vám mobilní telefon a zaučíme pracovat v našem 
jednoduchém administrativním systému. 
Odměna se skládá z fixní částky 100 Kč/hod 
a 10 % se zajištěného inzerátu.

Co potřebujete? 
Připojení na internet, elán do práce a výborné komunikační schopnosti.

Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle 774 044 233 
nebo info@zamestnanivezdravotnictvi.cz .

DIOME, S.R.O.
ZAJÍMAVÁ PRÁCE Z DOMOVA 

OBCHODNÍ MANAŽER 
ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

LOMIKÁMEN, Z.Ú.
HLEDÁ „TERÉNNÍ  
PSYCHIATRICKOU  
SESTRU“
Lomikámen, z.ú. do svého týmu hledá 
„Terénní psychiatrickou sestru“ (zdra-
votní sestru se specializací ošetřo- 
vatelská péče v psychiatrii), případně 
všeobecnou zdravotní sestru s od-
hodláním si uvedenou kvalifikaci do-
plnit.
Působnost v okrese Příbram, případ-
ně okres Beroun.
■ Očekáváme samostatnost, spo-
lehlivost a profesionalitu.
■ Nabízíme zkrácený či plný úvazek, 
pracovní smlouvu, podporu vzdělá-
vání, 5 týdnů dovolené, nástup dle 
dohody.
■ Více na www.lomikamen.cz 
■ Kontakt: J.Rohlena, 608 050 626, 
info@lomikamen.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

MASARYKOVA NEMOCNICE 
V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.
PŘIJME  
STANIČNÍ SESTRU
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. přij- 
me do pracovního poměru staniční 
sestru na Oddělení klinické hemato-
logie
■ Požadujeme: vysokoškolské/
středoškolské vzdělání zdravotnické-
ho zaměření; odbornou způsobilost 
k výkonu povolání všeobecné ses- 

try; trestní bezúhonnost a zdravotní 
způsobilost; spolehlivost, flexibilnost, 
schopnost samostatné a týmové prá-
ce; znalost práce na PC (Word, Excel); 
ochotu k dalšímu vzdělávání
■ Nabízíme: zajímavou a různo-
rodou práci v přátelském kolektivu 
sester a lékařů; pracovní poměr s od-
povídajícím finančním ohodnocením; 
možnost okamžitého nástupu, záze-
mí úspěšné a stabilní společnosti; mo-
derní a příjemné pracovní prostředí;  
5 týdnů dovolené, závodní stravování; 
možnost dalšího vzdělávání při práci 
financovaného zaměstnavatelem; 
podporu dalšího profesního rozvoje; 
dobrou dopravní dostupnost
■ Náplň práce:
Organizace pracovních činností, péče 
o pacienty s hematonkologickými 
onemocněními, poruchami hemostá-
zy, provádění odběrů krve, asistence 
při odběrech kostní dřeně a trepano-
biopsie, podávání transfuzí, podávání 
léčby cytostatiky, spolupráce s ná-
rodními registry hematologických 
onemocnění, edukace hematonko-
logických pacientů. Hematologická 
ambulance je vybavena moderní pří-
strojovou technikou, např. monitor vi-
tálních funkcí, AED, EKG, automatické 
pumpy, CoaguChek.
■ Pracovní doba: Pondělí – pátek 
6:00-14:30 hod. (s možností flexibility)
■ Kontakt: ivana.kocincova@kzcr.eu; 
jana.ullrychova@kzcr.eu 
■ Bližší info: Hematologie (kzcr.eu)

NÁBOROVÉ
PŘÍSPĚVKY

až
100 000 Kč

ZDRAVOTNÍ SESTRY
• ARO
• Centrální operační sály
• Urologie
• Neurologie
• ambulance gynekologie
• ambulance chirurgie
• ambulance onkologie

Motivující mzdové ohodnocení a pestrá škála zaměstnaneckých benefitů

https://www.nemocnicepribram.cz/kariera

PRAKTICKÉ SESTRY
ZDRAVOTNICKÉ 
ZÁCHRANÁŘE
RADIOLOGICKÉ 
ASISTENTY

hledá do svých týmů

MediClinic a.s. patří mezi nej-
větší poskytovatele ambulantní 
lékařské péče v České republi-
ce. Nejčastěji se s námi setkáte 
jako s provozovatelem ordinací 
praktických lékařů pro dospělé, 
či praktických lékařů pro děti  
a dorost, nicméně v naší síti jsou 
zastoupeny i další specializace. 
Společnost byla založena v roce 
2007 s vizí stát se nejoblíbenější 
sítí ambulancí v České republice. 
Námi nabízená péče je hrazená 
z veřejného zdravotního pojiš-
tění.

DOSTUPNÁ (NEJEN) 
PRIMÁRNÍ PÉČE

Společnost MediClinic tvoří pře-
devším celorepubliková síť našich 
ordinací. Provozujeme ordinace 
praktických lékařů pro dospě-
lé, či praktických lékařů pro děti  

a dorost a ordinace specialistů. 
Vyznáváme filosofii, že pacient 
je pro nás především partner, 
který má při návštěvě ambulance 
nezadatelné právo na lidský pří-
stup, kvalitní péči a vysokou míru 
moderních lékařských postupů.  
Z tohoto důvodu je naším hlav-
ním cílem, aby MediClinic pro 
Vás, pacienty, byl nejoblíbenější 
sítí ambulancí.

Naši lékaři jsou profesionálové 
disponující moderním přístrojo-
vým vybavením a vysokou mírou 
orientace v oboru. Proto nemusíte 
váhat, naše dveře jsou Vám vždy 
otevřeny... 

Více informací naleznete ZDE

O SPOLEČNOSTI MEDICLINIC, A. S.

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/o-spolecnosti-mediclinic-a-s

