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Jsme tu pro Vás již 9 let

BŘEZEN 2021

Přijmeme lékaře oftalmologa (s atestací nebo se základním kmenem) do akreditované oční ambulance 
v Šumperku. 
■ Nabízíme  úvazek 1,0 nebo 0,8, spolupráci zkušených sester a optometristy. 
Platové ohodnocení až 120.000,-Kč měsíčně + zaměstnanecké benefity. 
Také je možné stát se podílníkem ambulance za individueálních finančních podmínek. 
■ Kontakt: tel. 608 840 531, e-mail: optomedic@seznam.cz

OPTOMEDIC DD S.R.O. ■ PŘIJMEME LÉKAŘE OFTALMOLOGA – AŽ 120.000 KČ/MĚSÍC

OPTIKAOPTO
MEDIC

Nemocnice Na Františku Praha 1 přijme:
- lékař se specializovanou způsobilostí RDG; 
- lékař se specializovanou způsobilostí ARO;
- lékař se specializovanou způsobilostí RHB; 
- lékař se specializovanou způsobilostí Neurologie;
- lékař se specializovanou způsobilostí Urologie.
■ Nabízíme: Příjemné kulturně-historické prostředí v centru Prahy; práce v akreditovaném zdravotnickém zařízení; parkování v areálu nemoc-
nice;  velmi dobré platové podmínky; pro mimopražské ubytovna, popř. služební byt; kvalitní stravování (obědy, večeře) v ceně 25Kč; výhody z 
kolektivní smlouvy (23 hodin volna navíc, penzijní připojištění, 2x ročně příspěvek na kulturu, sport, vzdělávání a rekreaci aj.); odborný i osobní 
růst, a další vzdělávání (kurzy, specializace, semináře, e-learning, odborné konference aj.).
■ Kontakt: lékaři: Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM, T: +420 222 801 370, M: Yvona.Vlckova@nnfp.cz, www.nnfp.cz
zdr. personál: Mgr. Hana Veselá, hlavní sestra, M: vesela@nnfp.cz, www.nnfp.cz

■ 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 sou-
kromou 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 V OBORU  
REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU ■ PŘIJMEME LÉKAŘE A NELÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ

■ Nabízíme: příjemné a klidné lázeňské prostředí; vysoké finanční ohodnocení a další benefity; 
zrekonstruovaný byt v centru
■ Požadujeme:  VŠ vzdělání se specializovanou způsobilostí v oboru RFM, další specializace v oboru 
neurologie, ortopedie nebo interny vítány. Zkušenosti s vedením týmu. 
■ Bližší informace poskytne: Ing. Dortová, tel: 727 870 642 nebo email: hr@royalspa.cz

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY ■ HLEDAJÍ VEDOUCÍHO LÉKAŘE / LÉKAŘKU

- všeobecná a praktická sestra; 
- sestra pro perioperační péči; 
- sestra pro intenzivní péči; 
- zdravotnický záchranář; 
- ošetřovatel, sanitář.

■ Charakteristika pozice: diagnostika a léčba v rámci oboru vnitřního lékařství; léčba pacientů 
s onemocněním srdce, plic, jater, slinivky břišní, ledvin, štítné žlázy, žilního a tepenného systému.
■ Požadujeme: ukončené vysokoškolské vzdělání; lékař/ku (i absolvent) se zájmem nemocniční medicínu; 
praxe v oboru vítána, není však podmínkou.
■ Nabízíme: malou nemocnici s velkým srdcem; nadstandardní ohodnocení; možnost dalšího vzdělávání 
pod odborný vedením; úvazek 0,5 až 1,0 dle dohody; benefity společnosti.
■ Bližší informace poskytne: Daniela Borovicová, tel.: +420 556 771 720, e-mail: daniela.borovicova@nvb.cz
■ Více informací naleznete na www.nvb.cz

BÍLOVECKÁ NEMOCNICE, A.S. ■ HLEDÁME LÉKAŘE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ



ČESKÁ REPUBLIKA

ZP MV ČR
REVIZNÍ LÉKAŘ PRO
LOKALITU ČECHY
PŘIJME REVIZNÍHO LÉKAŘE pro lo-
kalitu: Čechy.
■ Pracovní náplň: provádění 
kontrolní a revizní činnosti, fyzické 
kontroly poskytovatelů zdravot-
ních služeb v rozsahu platných 
právních předpisů vč. vyhotove-
ní kontrolní zprávy, posuzování 
a schvalování žádanek o schválení 
(povolení) zdravotnických pro-
středků a léčiv a další… 

■ Požadujeme: absolvování 
lékařské fakulty, specializovaná 
způsobilost MZ ČR podmínkou, 
odbornou lékařskou praxi min.  
5 let, obecnou znalost legislativ-
ního rámce poskytování zdravot-
ních služeb.
■ Nabízíme: stabilní zaměstnání 
v největší zaměstnanecké zdra-
votní pojišťovně v ČR, pracovní 
poměr na plný nebo zkrácený 
pracovní úvazek, pružnou pra-
covní dobu, volné víkendy, bez 
nočních směn, zajímavé finanční 
ohodnocení, možnost vzdělávání 
prostřednictvím IPVZ, 5 týdnů do-
volené, 5 sick days a další benefity, 
termín nástupu – dohodou. 

LÉKAŘI ■ Více informací a nabídka vol-
ných míst na: www.zpmvcr.cz 
■ Kontakt: e-mail: 
hana.hlinovska@zpmvcr.cz 
tel.: +420 727 863 876 

PRAHA

POLIKLINIKA  
PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK 
A.S., PRAHA 9  
PŘIJME LÉKAŘE –  
DIABETOLOGA
Přijmeme do prac. poměru na 
kratší úv. 0,4 (nebo DPP, DPČ) lé-

kaře se specializ. způsob. v oboru: 
DIABETOLOGIE. 
■ Nástup ihned či dle dohody. 
■ Prac. doba pokud možno v Po, 
Út. Vhodné i pro důchodce (věk není 
rozhodující). Prac. úv. dohodou.
■ 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) za-
šlete na e-mail: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz. 
■ Kontakt: Prchalová O., 
personální odd., tel. 266 010 106. 

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, zaměstna-
necké 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 uby-
tování, aktivní podporu dalšího vzdělávání, zaměstnanecké stravování, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné výměnné rekreace, 
odměny při pracovních a životních výročích. ■ Nástup: březen 
■ Více informací poskytne Mgr. Juřeníková, tel.: 734 795 357, e-mail: kariera@lazneluhacovice.cz , www.lazneluhacovice.cz 

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■  PŘIJMOU PNEUMOLOGA A VŠEOBECNÉ 
SESTRY DO DĚTSKÝCH LÉČEBEN

SWISS MED CLINIC s. r. o. přijme: praktické sestry - všeobecné sestry - sestry se specializací ARIP/IP 
■ Nabízíme: nadstandardní finanční ohodnocení, finanční odměny, 5 týdnů dovolené + 3 Sick days, příspěvek 
na stravu, přátelský kolektiv.
■ Požadujeme: odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., schopnost pracovat samostatně i  v týmu, komunikativnost, flexibilitu, 
pečlivost a laskavé jednání s pacienty. Nástup možný ihned. 
■ Kontaktní osoba: Bc. Adéla Procházková, Tel.: 602 447 693, e-mail: adela.prochazkova@klinikasmc.cz

■ Nabízíme Vám: výborné mzdové podmínky; prostor pro další vzdělávání; pomoc při zajištění bydlení;
kompletní přístrojové vybavení včetně MRI s nepřetržitým provozem; příspěvek na stravování; 5 týdnů 
dovolené; pestré zaměstnanecké benefity 
■ Požadujeme: Způsobilost k výkonu povolání lékaře podle zákona č. 95/2004 Sb.; Zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost 
■ V případě Vašeho zájmu, prosím, zašlete svůj životopis se Souhlasem se zpracováním osobních údajů nebo nám jednoduše zavolejte. 
Email: kariera@nem-km.cz Kontakt: MUDr. Jiří Javora, náměstek LPP, člen představenstva, tel. 604 941 188, jiri.javora@nem-km.cz

Hledáme všeobecné sestry pro JIP, pro odd. interní, chirurgické, neurologické, ortopedické 
a ošetřovatelské péče. Hledáme praktické sestry (zdrav. asistentky) s praxí či absolventky na odd. 
interní a odd. ošetřovatelské péče. 
■ Nabízíme Vám: příjemný prac. kolektiv; odborný růst; mzdu dle dosažené kvalifikace, os. ohodn., výkon. 
odm., atd.; možnost ubytování; příspěvek na stravování; 5 týdnů dovolené; pestré zaměstnanecké benefity.
■ Požadujeme: odbornou způsobilost dle §21b zákona č. 96/2004 Sb.; specializační vzdělání v oboru intenzivní péče výhodou, stejně tak 
jsme ochotni Vás v něm podpořit.
■ V případě Vašeho zájmu prosím zašlete svůj životopis se Souhlasem se zpracováním osobních údajů a my se Vám rádi obratem ozveme. 
Email: kariera@nem-km.cz Kontakt: Marie Christovová, náměstek pro ošetřovatelskou péči, 731 678 897

SWISS MED CLINIC ■ PŘIJMEME NELÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S. ■ HLEDÁME LÉKAŘE/LÉKAŘKU NA ODD. NEUROLOGIE

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S. ■ HLEDÁME VŠEOBECNÉ A PREKTICKÉ SESTRY



STŘEDOČESKÝ KRAJ

ONK, A.S., NEMOCNICE 
KUTNÁ HORA
PŘIJMEME LÉKAŘE 
VÍCE SPECIALIZACÍ
ONK, a.s., Nemocnice Kutná 
Hora přijme lékaře / lékařku dia-
betologa a lékaře / lékařky na 
akreditované pracoviště interní-
ho oddělení.
■ Nabízíme: motivační platové 
ohodnocení, bohaté zaměstna-
necké benefity, zázemí krajské ne-
mocnice akreditované SAK, pod-
porujeme profesní růst a rozvoj.
■ Požadujeme: pro práci dia-
betologa SZ v oboru diabetolo-
gie a endokrinologie, případně 
ukončený základní interní kmen 
a probíhající vzdělávání, pro 
práci lékaře interního oddělení 
praxe, kmen či SZ vítána.
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná, 
tel. 327 503 497, 724 175 878, 
email: jitka.novotna@nemkh.cz 
www.nemkh.cz

JIHOČESKÝ KRAJ

CARA PLASMA S.R.O.
PŘIJME LÉKAŘE – 
I BEZ ATESTACE
Lékař / i bez atestace/ pro nové 
dárcovské centrum v Českých 
Budějovicích. 
■ Výše úvazku dohodou. 
■ Nástup od května 2021. 
■ Nabízíme: Mzdu 50-60.000,- 
hrubého a firemní benefity. 
■ Kontakt: Mgr.M.Hegerová, 
t. 602 579 183. 
hegerova@caraplasma.cz.

ÚSTECKÝ KRAJ

R + R S.R.O. ,MUDR. 
ROUČE FRANTIŠEK, 
VŠEOBECNÝ  
PRAKTICKÝ LÉKAŘ
HLEDÁME  
PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE
Hledáme PRAKT. LÉKAŘE . 
Velmi dobré plat. podmínky.
■ Kontakt: tel: 602 771 661...............................
ORDINACE PLDD
HLEDÁM  
ZÁSTUP PLDD
Hledám zástup po dobu MD do 
ordinace PLDD v Roudnici nad La-
bem (dobrá dostupnost z Prahy). 
■ Více informací na tel. 
775 222 339 či 
martina.rivolova@gmail.com

VYSOČINA

ZP MV ČR
REVIZNÍ LÉKAŘ PRO 
LOKALITU JIHLAVA
PŘIJME REVIZNÍHO LÉKAŘE pro lo-
kalitu: Jihlava 
■ Pracovní náplň: kontrolní a re-
vizní činnost, realizace fyzických 
revizí, posuzování vykázaných 
zdravotních služeb, posuzování 
oprávněnosti výkonů a další… 
■ Požadujeme: absolvování lé-
kařské fakulty, nejlépe s praxí ve 
zdravotnictví min. 5 let a obec-
nou znalost legislativního rámce 
poskytování zdravotních služeb, 
velmi dobré komunikativní schop-
nosti, zodpovědný přístup.
■ Nabízíme: stabilní zaměstnání 
v největší zaměstnanecké zdra-
votní pojišťovně v ČR, pracovní 
poměr na plný nebo zkrácený 
pracovní úvazek, pružnou pra-
covní dobu, volné víkendy, bez 
nočních směn, zajímavé finanční 
ohodnocení, možnost vzdělávání 
prostřednictvím IPVZ, 5 týdnů do-
volené, 5 sick days a další benefity, 
termín nástupu – dohodou. 
■ Více informací a nabídka vol-
ných míst na: www.zpmvcr.cz 
■ Kontakt: e-mail: 
hana.hlinovska@zpmvcr.cz 
tel.: +420 727 863 876

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

NEMOCNICE AGEL 
NOVÝ JIČÍN A. S.
PŘIJMEME  
ZÁSTUPCE  
PRIMÁŘE  
NEUROLOGIE
■ Kvalifikace: vysokoškolské 
vzdělání; specializovaná způso-
bilost v oboru; licence ČLK pro 
výkon vedoucí funkce; minimál-
ně 5 let praxe v oboru.
■ Nabízíme: nástupní bonus 
150.000,- Kč; služební automobil 
i pro soukromé účely.
■ Kontakt: Bc. Sokolovská; 
tel.: +420 601 321 661; 
kariera@nnj.agel.cz

NEMOCNICE AGEL 
NOVÝ JIČÍN A. S.
PŘIJMEME  
LÉKAŘE NA ARO
■ Kvalifikace: vysokoškolské 
vzdělání lékařského směru (příle-
žitost i pro absolventy).
■ Nabízíme: zajímavé benefity, 
kontaktujte nás.
■ Kontakt: Bc. Sokolovská; 
tel.: +420 601 321 661; 
kariera@nnj.agel.cz

Tým odborníků v ProCrea tvoří 
špičkoví lékaři různých speciali-
zací, kteří postupují od nejjedno-
dušších ke složitějším řešením. 
Od optimalizace hormonální vý-
bavy párů až k asistované repro-
dukci. Během léčby se opíráme 
o nejmodernější testy z oblasti 
genetiky, imunologie a androlo-
gie, které provádíme ve vlastní 
laboratoři.

Klinika byla založena v devadesá-
tých letech a vyrostla díky kvalitní-
mu týmu a vynikajícím výsledkům 
v oblasti asistované reprodukce.  
V roce 2017 byla převzata meziná-
rodní skupinou NEXTCLINICS a rok 
poté se přestěhovala do nových 
moderních a kompletně renovo-
vaných prostor o ploše 1000 m2. 
Nové zázemí odpovídá evropským 
standardům a je velice příjemným 
prostředím nejen pro pacienty, ale 
také pro celý zdravotnický tým. 

Přednosti naší kliniky: 
-  Vyšetřovací postupy 
- Kvalitní a moderní vybavení

- Příjemné prostředí
- Mezinárodní tým
-  Více odborností pod jednou stře-

chou (genetika, laboratoře, am-
bulance)

- Více než 20 let zkušeností
- Vysoké evropské standardy

NEXTCLINICS je dynamicky se 
rozvíjející společnost působící 
v oblasti zdravotní péče. Na trh 
vstoupila v roce 2015 s ambice-
mi posilovat inovativní postupy 
ve zdravotnictví, které kombinují 
nejmodernější metody vyšetření  
a léčby s osobním přístupem zdra-
votnického personálu k pacientům 
a využitím nejmodernějších tech-
nologií. Kromě České republiky 
působí NEXTCLINICS také v dalších 
státech Evropy. 
Společnost se skládá ze čtyř zá-
kladních pilířů. Centra reprodukční 
medicíny, Ambulance, Laboratoře 
a on-line projekt NEXTLIFE...

Více informací naleznete ZDE

JSME CENTRUM REPRODUKČNÍ 
MEDICÍNY S DLOUHOU TRADICÍ – 
PROCREA SWISS IVF CENTER PRAGUE

Přidejte se k nám a staňte se 
součástí rodiny ProCrea Swiss 
IVF Center s.r.o. v Praze. 

Kontakt: 
Ing. Barbora Nováková 
E: barbora.novakova@next-clinics.com 
T: +420 731 695 989

www.next-clinics.cz/kariera

Skupina NEXTCLINICS 
působí ve zdravotnictví 
od roku 2015. Ve svém 
portfoliu má kliniky, od-
borné ambulance i lab-
oratoře s dlouholetou 
tradicí. Expandujeme 
a neustále rozšiřujeme 
rozsah nabízených 
služeb i tým lékařů. 

Kariéra 
u NEXTCLINICS

Právě hledáme gynekologa / 
gynekoložku se zájmem 
o reprodukční medicínu.

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/jsme-centrum-reprodukcni-mediciny-s-dlouhou-tradici-procrea-swiss-ivf-center-prague


HORNMED S.R.O.
LÉKAŘ/LÉKAŘKA 
ALERGOLOGIE BRNO
■ Požadujeme: atestaci z oboru, 
nebo alespoň částečně pediatric-
ký či interní kmen, zájem o speci-
alizaci v alergologii, příjemné vy-
stupování a trestní bezúhonnost.
■ Nabízíme: zaškolení a přive-
dení k atestaci na akreditovaném 
pracovišti, nadstandardní mzdové 
ohodnocení, firemní benefity pří-
jemné pracovní prostředí, podpo-
ra dalšího vzdělávání.
■ Kontakt: 
rohovsky@hornmed.cz

NELÉKAŘI
PRAHA

POLIKLINIKA  
PROSEK A.S.
POLIKLINIKA 
PROSEK A.S, 
PRAHA 9 PŘIJME 
FARMACEUTICKÉHO 
ASISTENTA
Přijmeme do prac. poměru na 
kratší úv. (cca 0,75) FARMACEU-
TICKÉHO ASISTENTA do lékárny-
-prodejny zdrav. prostředků. 
Nástup ihned nebo dle dohody. 
■ Požadujeme: Vzdělání v obo-
ru farm. as. (laborant) - NUTNÉ, zá-
kon 96/04 Sb. Praxe vítána, možno 
i absolvent.
■ Nabízíme: Stabilní zaměstnání. 
Prac. doba bez víkendů. Podpora 
vzdělávání. Benefity: např. příspě-
vek na stravu, kulturu, penzijní 
přip. 3 dny Sick days. Benefitní kar-
ta na volnočasové aktivity. 5 týdnů 
dovolené. 
■ Kontakt: Mgr. Podlahová, 
ved. lékárny, tel. 266 010 419, 
e-mail: 
lekarnice@poliklinikaprosek.cz, 
pí Suchá, farm. as. v prodejně, 
tel. 266 010 210. 
■ V případě zájmu zašlete pro-
fesní životopis.

POLIKLINIKA  
PROSEK A.S.
POLIKLINIKA  
PROSEK A.S. ,  
PRAHA 9 PŘIJME 
VŠEOBECNOU  
SESTRU – EEG
Přijmeme do prac. poměru na 
kratší úv. (cca 0,6) všeobecnou ses-
tru do EEG laboratoře - nutný spec. 
kurz a praxe. Samostatná práce 
s dospělými i dětmi, příjemné 
prac. prostředí vybavené moder-
ním přístrojem. Nástup dle doho-
dy. Rozvržení prac. doby dohodou.
■ Nabízíme: Jednosměnný pro-
voz a stabilní zaměstnání. Příjemný 
kolektiv. Benefity-např.: příspěvek 
na stravu, penzijní přip., kulturu. 5 
týdnů dov., 3 dny Sick days. Bene-
fitní karta na volnočasové aktivity.
■ V případě zájmu kontaktujte 
hlavní s. pí Mačákovou, 
tel. 604 217 304, 266 010 179 (206), 
e-mail: 
macakova.m@poliklinikaprosek.cz. 

ČESKÁ  
LABORATORNÍ S.R.O.
ZDRAVOTNÍ  
LABORANT  
MIKROBIOLOGIE 
A BIOCHEMIE
Česká laboratorní s.r.o. hledá 
zdravotního laboranta na oddě-
lení mikrobiologie a biochemie
■ Nabízíme: 6 týdnů dovole-
né, stravenky, MultiSport
■ Požadujeme: vzdělání 
v oboru zdravotní laborant 
nebo laboratorní asistent.
■ Nabízíme: 6 týdnů dovole-
né, stravenky, MultiSport
■ Požadujeme: vzdělání 
v oboru zdravotní laborant 
■ Místo pracoviště: Pod Krej-
cárkem 975/2, Praha 3
■ V případě zájmu pište na 
klima@ceslab.cz nebo 
volejte: 778 428 633

NEJEN odborné ➜
➜ bestsellery ➜ e-knihy 

10 %
SLEVA
s kódem: 

ZvZ

KNI
HY

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÉ  
DĚTSKÉ LÉČEBNY, P.O.
PŘIJMOU  
VEDOUCÍHO  
LÉKAŘE LÉČEBNY 
– PEDIATRA
Jihomoravské dětské léčebny, 
příspěvková organizace, Praco-
viště Dětská léčebna pohybo-
vých poruch Boskovice 
(www.detskelecebny.cz) 
přijme do pracovního poměru 
VEDOUCÍHO LÉKAŘE LÉČEBNY – 
PEDIATRA.
■ Požadujeme: 
LÉKAŘ S ATESTACÍ 
■ Nabízíme: hlavní pracovní 
poměr, možný i zkrácený úvazek 

(0,6), možno kombinovat např. 
s vlastní pediatrickou praxí; pra-
covní doba pouze Po – Pá (bez 
pohotovostních služeb); aktivní 
podpora dalšího vzdělávání; be-
nefity – příspěvek na stravová-
ní, úhrada členského příspěvku 
ČLK, příspěvek na penzijní připo-
jištění, příspěvky z FKSP – sport, 
relaxace, vitamíny, SICK DAY; 
VÝHODA – volno o vánočních 
svátcích, sobotách, nedělích; 
Výborné platové podmínky; Vý-
znamný náborový příspěvek.
■ Nástup: 1. 7. 2021 nebo dle 
dohody.
■ Kontakt: bližší informace 
podá ředitelka zařízení, 
MUDr. Kateřina Bednaříková, 
bednarikova@detskelecebny.cz, 
516 470 001, 603 433 754

Jsme nemocnice s bohatou tradi-
cí a výbornou dopravní dostup-
ností. Disponujeme špičkovým 
přístrojovým vybavením. Naše 
oddělení jsou akreditována pro 
vzdělávání, podporujeme týmo-
vou spolupráci a ducha. Město 
Kroměříž, se svými Unesco pa-
mátkami, oplývá architektonic-
kou i kulturní pestrostí, krásou  
a zároveň klidem. Umíme Vám 
pomoci se zajištěním bydlení pří-
mo v Kroměříži.

• MISE SPOLEČNOSTI
Nemocnice s lidským rozměrem.

• VIZE SPOLEČNOSTI
Kroměřížská nemocnice a.s. je nej-
starší nemocnicí ve Zlínském kraji. 
V roce 1910 byl otevřena dnešní 
pavilon „B“ a v roce 1948 dnešní 
pavilon „A“.Splňuje veškeré poža-
davky na bezpečné, profesionální 
a stabilní zdravotnické zařízení s 

přívětivou atmosférou pro paci-
enty všech věkových a sociálních 
skupin. Spektrum služeb zahrnu-
je širokou nabídku preventivních 
programů, stále více vyhledávanou 
ošetřovatelskou, následnou a jed-
nodenní zdravotní péči. Nemocni-
ce bude participovat na spolupráci 
v modelu Nemocnic Zlínského 
kraje, a to při zachování vysoké 
odborné úrovně při plnění role re-
gionální nemocnice ve všech zá-
kladních oborech. Bude nadále 
poskytovat zázemí pro spolupra-
cující praktické lékaře a specialisty 
spádové oblasti. Zaměstnancům 
bude vytvářet prostředí motivující 
k týmové spolupráci, loajalitu k ne-
mocnici a svým pacientům. Cílem 
je udržitelné dostupnosti a kvality 
poskytované péče...

Více informací naleznete ZDE

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE, A. S.
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-13


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

STŘEDOČESKÝ KRAJ

ONK, A.S., NEMOCNICE 
KUTNÁ HORA
PŘIJMEME  
VŠEOBECNOU  
SESTRU
ONK, a.s., Nemocnice Kutná 
Hora přijme všeobecnou sestru
pro intenzivní péči do směnné-
ho provozu.
■ Nabízíme: motivační plato-
vé ohodnocení, bohaté zaměst-
nanecké benefity, podporuje-
me profesní růst a rozvoj, práci 
v malé nemocnici v krásném 
historickém městě, plný nebo 
částečný úvazek
■ Požadujeme: odbornou 
způsobilost, PSS v oboru ARIP 
nebo SZ pro intenzivní péči.
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná, 
tel. 327 503 497, 724 175 878, 
email: jitka.novotna@nemkh.cz 
www.nemkh.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, 
A.S. - NEMOCNICE 
ÚSTECKÉHO KRAJE
PŘIJME PRAKTICKÉ 
A VŠEOBECNÉ 
SESTRY
■ Požadujeme: vysokoškolské/
středoškolské vzdělání; odborná 
způsobilost k výkonu povolání 
praktické a všeobecné sestry; trest-
ní bezúhonnost a zdravotní způ-
sobilost; spolehlivost, flexibilnost; 
schopnost samostatné a týmové 

práce; znalost práce na PC (Word, 
Excel); ochota k dalšímu vzdělávání.
■ Nabízíme: pracovní poměr 
s odpovídajícím finančním ohod-
nocením; možnost okamžitého 
nástupu; zázemí úspěšné a sta-
bilní společnosti; moderní a příje- 
mné pracovní prostředí; možnost 
dalšího vzdělávání financovaného 
zaměstnavatelem; podpora dal-
šího profesního rozvoje; 5 týdnů 
dovolené; závodní stravování 
■ Kontakt: Krajská zdravotní, a.s., 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 
Ústí nad Labem 
Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová 
- náměstkyně, Úsek řízení lidských 
zdrojů, Tel. 477 117 960, 
Email: vlasta.kasparova@kzcr.eu 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

NEMOCNICE AGEL 
NOVÝ JIČÍN A. S.
PŘIJMEME  
VŠEOBECNOU  
SESTRU ARO, JIP
■ Kvalifikace: odborná způso-
bilost dle zák. č. 96/2004 Sb., spe-
cializovaná způsobilost výhodou 
■ Nabízíme: nástupní bonus 
až 50.000,- Kč a další zajímavé 
benefity 
■ Kontakt: Mgr. Czyžová; 
tel.: +420 702 153 169; 
petra.czyzova@nnj.agel.cz

LÉČEBNÉ  
A REHABILITAČNÍ 
CENTRUM S.R.O.
PŘIJME  
FYZIOTERAPEUTA/
FYZIOTERAPEUTKU

Léčebné a rehabilitační centrum 
s.r.o., Englišova 526/95, Opava přij- 
me do pracovního poměru FYZIO-
TERAPEUTA/FYZIOTERAPEUTKU.
■ Požadujeme: VŠ vzdělání 
v oboru FYZIOTERAPIE
■ Nabízíme: smluvní mzda s be-
nefity, plný nebo částečný úvazek
■ Nástup: dle dohody
■ Kontakt: Bc. Andrea Kavanová, 
email: asistent@lrc.cz, 
tel. 553 760 544

MANAGEMENT
PRAHA

ZP MV ČR
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ 
REVIZNÍCH ČINNOSTÍ  
A LÉČIV NA ŘEDI-
TELSTVÍ DO ÚSEKU  
ZDRAVOTNICKÉHO 
PRO LOKALITU PRAHA
Zdravotní pojišťovna minister-
stva vnitra České republiky PŘIJ- 
ME VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ RE-
VIZNÍCH ČINNOSTÍ A LÉČIV NA 
ŘEDITELSTVÍ DO ÚSEKU ZDRA-
VOTNICKÉHO pro lokalitu: Praha
■ Pracovní náplň: vedení týmu 
revizních zaměstnanců a zaměst-

nanců lékové politiky na ředi-
telství, metodické vedení a spo-
lupráce při vzdělávání revizních 
zaměstnanců, nastavování léko-
vé politiky a politiky pravidel pro 
úhrady a kontrolu zdravotnických 
prostředků, schvalování úhrad vy-
braných zdravotních služeb, navr-
hování změn procesů vedoucích  
k vyšší efektivitě kontrolních a re-
vizních činností.
■ Požadujeme: absolvování 
lékařské fakulty, min. odbornou, 
optimálně specializovanou způ-
sobilost, manažerské kompeten-
ce – aktivní, praktickou mana-
žerskou zkušenost v posledních  
5 letech, osobnostní předpokla-
dy, orientaci v právních předpi-
sech pro organizaci a poskytová-
ní hrazených zdravotních služeb.
■ Nabízíme: zázemí stabilní 
společnosti, zajímavou práci  
s pravidelnou pracovní dobou, 
pracovní poměr na plný úvazek 
– 37,5 hodiny týdně, pružnou 
pracovní dobu, 5 týdnů dovole-
né, 5 sick days, Flexi Passy a další. 
■ Termín nástupu: dohodou.
Více informací a nabídka vol-
ných míst na: www.zpmvcr.cz
■ Kontakt:
e-mail: hana.hlinovska@zpmvcr.cz      
tel.: +420 727 863 876

„Základním cílem naší společ-
nosti je vytvářet na mapě České 
republiky a Slovenska stabilní 
body pro poskytování zdravotní 
péče. Mnohem nákladnější než 
samotný nákup zdravotnického 
zařízení je přitom jeho rozvoj, 
profilování a smysluplná speci-
alizace,“ říká Ing. Michal Pišoja, 
nový předseda představenstva 
AGEL a. s.

Od ledna 2021 jste jmenován před-
sedou představenstva společnosti 
AGEL. Co to pro vás osobně zna-
mená?

Není to krok do neznáma, této 
změně předcházela dlouhodobá 
zkušenost na pozici místopředsedy 
představenstva AGEL. Věděl jsem 
tak, co se od vrcholového manage-
mentu očekává, jaké jsou cíle, jak 
funguje skupina a její řízení i jak 
je nastaven způsob práce a komu-
nikace. Postoupit o stupeň výše je 
pro mě velkým znamením důvěry 
ze strany dozorčí rady a akcionáře, 
čehož si opravdu velmi vážím. Po-
kud zaměstnanci důvěřují vedení  
a zároveň si důvěřují navzájem, 
znamená to pro mě i spokojeného 
pacienta, a tím pádem poskytnu-
tou kvalitní zdravotní péči. Zároveň 
jsem svým souhlasem s přijetím to-
hoto postu jasně schválil, že mým 
nejdůležitějším úkolem je činit 
efektivní rozhodnutí o nejdůleži-
tějších a nejzávažnějších strategic-
kých dlouhodobých a současných 
záležitostech při zachování dalšího 
rozvoje našich zdravotnických zaří-
zení a zlepšování pracovních pod-
mínek našich zdravotníků, jejichž 
práce si velmi vážím...

Více informací naleznete ZDE

AGEL CHYSTÁ REKONSTRUKCE  
VE VÍTKOVICÍCH A NOVÉM JIČÍNĚ

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/agel-chysta-rekonstrukce-ve-vitkovicich-a-novem-jicine

