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Jsme tu pro Vás již 9 let

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

B. BRAUN AVITUM, S.R.O. ■ HLEDÁME SESTRY PRO DIALYZAČNÍ
STŘEDISKA B. BRAUN

SHARING EXPERTISE

Pro naše dialýzy v ČR hledáme sestřičky. Aktuálně otevřené pozice najdete na https://bbraun.jobs.cz.
■ Nabízíme: Na většině pracovišť směny BEZ nedělí a nočních, odpovídající mzdu, benefity, příjemné pracovní prostředí
■ Požadujeme: Odbornou způsobilost všeobecné sestry, empatii, trpělivost, pozitivní přístup. Praxe (dialýza, ARO, JIP) výhodou.
■ Kontakt: K. Lučná, tel: 723 799 381, katerina.lucna@bbraun.com

OBLASTNÍ NEMOCNICE KOLÍN, A.S. ■ HLEDÁME LÉKAŘE
NA NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Vítáme letošní absolventy LF! Praxe, kmen či specializace v oboru vítána.
■ Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení! Práci na plný úvazek; zázemí perspektivní krajské plně
akreditované nemocnice; moderní prostředí pracoviště s iktovým centrem; možnost získání specializace v oboru; zaměstnanecké benefity
formou cafeterie; podporu vzdělávání a seberealizace; seriózní jednání; příjemný vstřícný kolektiv; nástup možný ihned
■ Bližší informace včetně mzdového ohodnocení při osobním pohovoru.
■ Kontakt: Mgr. Daniel Veselý, oddělení lidských zdrojů, tel.: 321 756 616, e-mail: daniel.vesely@nemocnicekolin.cz

NEMOCNICE TÁBOR, A.S. ■ PŘIJME LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ
Nemocnice Tábor, a.s. přijme
Lékaře/ku pro psychiatrické oddělení; Lékaře/ku pro oddělení ARO; Lékaře/ku pro oddělení patologie;
Lékaře/ku pro oddělení GASTRO; Lékaře/ku pro oddělení KARDIO; Lékaře/ku pro Interní oddělení – odbornost revmatologie;
Lékaře/ku pro plicní oddělení; Lékaře/ku pro ORL oddělení; Lékaře/ku pro PSYCH oddělení;
Lékaře/ku pro oddělení Mikrobiologie
■ Požadujeme: specializovaná způsobilost v oboru vítána; uvítáme zařazení v přípravě v oboru; vhodné i pro absolventy VŠ
■ Vybrané profese s náborovým příspěvkem, více na https://www.nemta.cz/pro-odborniky/kariera/

ZP MV ČR ■ VEDOUCÍ ODDĚLENÍ REVIZNÍCH ČINNOSTÍ A LÉČIV NA
ŘEDITELSTVÍ DO ÚSEKU ZDRAVOTNICKÉHO PRO LOKALITU: PRAHA
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky PŘIJME VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ REVIZNÍCH ČINNOSTÍ
A LÉČIV NA ŘEDITELSTVÍ DO ÚSEKU ZDRAVOTNICKÉHO pro lokalitu: Praha
■ Pracovní náplň: vedení týmu revizních zaměstnanců oddělení, nastavování metodik a pravidel k provádění kontrolních a revizních
činností v ZP MV ČR, metodické vedení a kontrola schvalovacího postupu revizních lékařů z divizních útvarů, nastavování lékové politiky
a politiky pravidel pro úhrady a kontrolu zdravotnických prostředků, schvalování úhrad vybraných komodit zdravotních služeb, navrhování
změn procesů vedoucích k vyšší efektivitě revizních činností a další.
■ Požadujeme: absolvování lékařské fakulty, odbornou, ev. specializovanou způsobilost, zkušenosti z klinické či paraklinické praxe min. 5 let,
zkušenosti z vedoucí pozice, orientaci v právním rámci pro organizaci a poskytování hrazených zdrav. služeb a další.
■ Výhodou jsou zkušenosti ve zdravotní pojišťovně, na KÚ, MZ ČR, ŘP sk. B, znalost AJ.
■ Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, možnosti odborného rozvoje, pracovní poměr na plný úvazek – 37,5 hodiny týdně, pracovní poměr
na dobu určitou s možností přechodu na dobu neurčitou, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 sick days, Flexi Passy a další.
■ Termín nástupu: ihned. ■ Více informací a nabídka volných míst na: www.zpmvcr.cz
■ Kontakt: hana.hlinovska@zpmvcr.cz; 272 095 231

CZUB ZDRAVOTNÍ S.R.O. ■ PŘIJME PRAKTICKÉHO - VEDOUCÍHO LÉKAŘE

Hledáme praktického lékaře/ vedoucího lékaře do akreditované ordinace v Uherském Brodě.
Vhodné i pro absolventy.
■ Nabízíme různé typy úvazku dle Vašich možností. Můžeme Vám zajistit získání praxe, nabízíme vedení k atestaci
ze všeobecného lékařství, nadstandardní platové podmínky, zajímavé zaměstnanecké benefity včetně možnosti bydlení,
nově vybavenou ordinaci.
■ Více informací na www.mujlekar.net nebo na tel. 608 776 277. Své CV můžete zasílat na info@mujlekar.net

LÉKAŘI
PRAHA

NEMOCNICE
NA BULOVCE

HLEDÁME
LÉKAŘE/LÉKAŘKU
NA INTERNÍ
ODDĚLENÍ

■ Hledáme: lékaře se základním
kmenem i lékaře s odbornou specializací (vnitřní lékařství, kardiologie,
intenzivní či urgentní medicína) se
zájmem o nemocniční medicínu
i práci v pohotovostním režimu.
■ Nabízíme: dlouhodobé pracovní uplatnění na interním oddělení s veškerým zázemím velké
nemocnice a tedy s možností
komplexní péče o pacienta; možnost profesního růstu a vzdělávání
pro zájemce o intenzivní medicínu možnost zapojení do práce na
plně vybaveném JIP; příležitost
pro atestované lékaře zastávat vedoucí pozici (vedoucího lůžkové
stanice); vysoce nadstandartní finanční ohodnocení; náborový příspěvek; 5 týdnů dovolená, 3 dny
Sick Days; velkou škálu zaměstnaneckých benefitů; možnost parkování v areálu nemocnice; v neposlední řadě přátelský kolektiv
a podporu ze stran kolegů

■ Kontakt:
lenka.svancarova@bulovka.cz.
Rádi se s Vámi potkáme a představíme Vám naši nemocnici, kliniku
i náš tým.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

ONK, A.S.,
NEMOCNICE
KUTNÁ HORA

PŘIJME LÉKAŘE
– DIABETOLOGA
+ NA INTERNÍ
ODD.

ONK, a.s., Nemocnice Kutná
Hora přijme lékaře / lékařku diabetologa a lékaře / lékařky na
akreditované pracoviště interního oddělení.
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, bohaté zaměstnanecké benefity, zázemí
krajské nemocnice akreditované
SAK, podporujeme profesní růst
a rozvoj.
■ Požadujeme: pro práci diabetologa SZ v oboru diabetologie a endokrinologie, případně
ukončený základní interní kmen
a probíhající vzdělávání.
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná,
tel. 327 503 497, 724 175 878,
email: jitka.novotna@nemkh.cz
www.nemkh.cz

Ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
vypisuje V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í na obsazení funkce

Primář/ka interního oddělení
Požadujeme:

Písemná přihláška musí obsahovat:

Nabízíme:

Písemné přihlášky s požadovanými doklady
do výběrového řízení zasílejte na adresu
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.,
Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
k rukám Bc. Jany Egartové v obálce označené
„Výběrové řízení – primář/ka IO“.

- specializovanou způsobilost v oboru vnitřní lékařství
- minim. 8 let praxe v oboru
- licenci ČLK pro výkon funkce primáře v oboru vnitřní
lékařství
- zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost
- stručnou výhledovou koncepci primariátu
- manažerské a organizační schopnosti
- osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení
odborného týmu pracoviště

- náborový příspěvek ve výši 300 tis.Kč
- v případě zájmu městský byt v blízkosti nemocnice
- tvůrčí práci v moderním zdravotnickém zařízení
- zaměstnanecké a sociální benefity
- možnost profesního a kariérního růstu
- možnost dalšího vzdělávání a rozšiřování kvalifikace

CZUB ZDRAVOTNÍ S.R.O.
O KLINICE MŮJ LÉKAŘ

- stručný životopis s přehledem dosavadní praxe
- kopie dokladů o odborné a specializované způsobilosti
a licence ČLK
- výpis z rejstříku trestů ne starším 3 měsíce
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu povolání
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji
pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona
č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů

Poliklinika MŮJ LÉKAŘ poskytuje odbornou zdravotnickou
péči
nejen
současným a bývalým zaměstnancům České zbrojovky a.s. a jejich rodinným
příslušníkům, ale i široké
veřejnosti.

Tento projekt vznikl ze snahy vyjít zaměstnancům České
zbrojovky co nejvíce vstříc a zajistit jim kvalitní a odpovídající
zdravotní péči. Poliklinika MŮJ
LÉKAŘ...
Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE
NA BULOVCE

NEMOCNICE BENEŠOV

možnost si zažádat o služební byt
v Praze; nadstandartní finanční
ohodnocení; 5 týdnů dovolená,
3 dny SickDays; velkou škálu zaměstnaneckých benefitů; velmi
přátelský kolektiv; v neposlední
řádě velmi hezké přírodní okolí
lázní, vhodné pro turistiku, cyklistiku i jiné sporty
■ Kontakt:
lenka.svancarova@bulovka.cz.
Rádi se s Vámi potkáme a lázně
spolu se zdravotnicím týmem
Vám představíme.

Specializovaná způsobilost podmínkou. Velmi výhodné mzdové
podmínky, moderní prostředí,
rodinná 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.

NEMOCNICE
HLEDÁME LÉKAŘE BENEŠOV PŘIJME
DO SLATINNÝCH NEONATOLOGA
LÁZNÍ TOUŠEŇ
■ Požadavky: Hledáme lékaře ČI PEDIATRA
s minimálně základním kmenem
SE ZÁJMEM
a praxí.
■ Nabízíme: stabilní pracovní O PRÁCI NA
dobu; zázemí lázeňského komplexu včetně možnosti celoden- NOVOROZENECKÉM
ního stravování; možnost využití
služebního apartmánu, případně ODDĚLENÍ

NEMOCNICE BENEŠOV

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

■ Nabízíme 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.

PŘIJMU LÉKAŘE do ordinace VPL
v Písku od 5/2021, možnost i na
částečný úvazek.
■ Kontakt: tel: 721 340 136

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
NEMOCNICE
BENEŠOV –
LÉKAŘ
JIHOČESKÝ KRAJ
NA ÚSTAVNÍ
MUDR. LADA
POHOTOVOSTNÍ
PRŮDKOVÁ
SLUŽBY
VPL – MUDR.
Specializovaná způsobilost podLADA PRŮDKOVÁ
mínkou. Práce na DPČ.

...............................
DĚTSKÁ
PSYCHIATRICKÁ
............................... NEMOCNICE OPAŘANY
NEMOCNICE BENEŠOV HLEDÁME

NEMOCNICE
DO TÝMU
BENEŠOV PŘIJME PSYCHIATRY
Dětská psychiatrická nemocnice
LÉKAŘE
Opařany hledá do týmu DĚTSKÉNA ODDĚLENÍ
HO A DOROSTOVÉHO PSYCHICHIRURGIE, PATOLOGIE, INTERNA,
ORL, RADIOLOGIE, HEMATOLOGIE
A TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ.
■ Nabízíme moderní pracoviště a špičkové přístroje, rodinnou
atmosféru, podporu vzdělávání
a rozvoje, ŽÁDNÉ KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA SPECIALIZAČNÍ
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

ATRA. LÉKAŘE po absolvování
základního kmene v pediatrii
nebo psychiatrii. ABSOLVENTA se
zájmem o dětskou a dorostovou
psychiatrii.
■ Nabízíme: zajímavý nadstandardní náborový příspěvek, práci
ve špičkovém specializovaném
akredito-vaném zařízení, možnost
profesního a odborného růstu,
zvýhodněné platové podmínky,
zaměstnanecké výhody, možnost
ubytování. Preferujeme osobní
nebo online jednání.
■ Nástup dle dohody nebo
ihned
■ Kontakt: Ing. Nagyová,
tel. 724 379 233,
e-mail: nagyova@dpnoparany.cz

NEMOCNICE
BENEŠOV PŘIJME KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
LÉKAŘE DO
ZP MV ČR
SPECIALIZOVANÝCH REVIZNÍ LÉKAŘ
AMBULANCÍ
PRO LOKALITU
ENDOKRINOLOGIE, DIABETOLOHRADEC KRÁLOVÉ
GIE, OČNÍ, UROLOGIE.
Možno i kratší úvazek či dohoda.
Min. kmen podmínkou. Moderní
a špičkově vybavené ambulance!
■ Nabízíme nadstandardní mzdu,
příspěvek na penzijní připojištění,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
PŘIJME REVIZNÍHO LÉKAŘE pro lokalitu: Hradec Králové
■ Pracovní náplň: kontrolní a re-

NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD, P.O.
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

Nemocnice Havlíčkův Brod je
zdravotnické zařízení zřizované Krajem Vysočina a disponuje velice moderním zázemím
i přístrojovým vybavením. Naším posláním je poskytovat
vysoce kvalifikovanou a kvalitní zdravotní péči prostřednictvím erudovaného a spokojeného personálu s využitím
nejmodernějších technologií
a postupů, kde na prvním místě je vždy dobro a bezpečí pacienta i zaměstnanců.
Naše nemocnice disponuje 534 lůžky na 19 odděleních. Každoročně je u nás
hospitalizováno
průměrně
19 tisíc pacientů, počet opevizní činnost, realizace fyzických
revizí, posuzování vykázaných
zdravotních služeb, posuzování
oprávněnosti výkonů.
■ Požadujeme: absolvování lékařské fakulty a specializovanou
způsobilost MZ ČR v klinickém
oboru a obecnou znalost legislativního rámce poskytování zdravotních služeb.
■ Nabízíme: stabilní zaměstnání
v největší zaměstnanecké zdravotní pojišťovně v ČR, pracovní
poměr na plný (37,5 hodin týdně)
nebo zkrácený pracovní úvazek
(min. 22,5 hodin týdně), pružnou
pracovní dobu, volné víkendy, bez
nočních směn, zajímavé finanční
ohodnocení, možnost vzdělávání prostřednictvím IPVZ, 5 týdnů
dovolené, 5 sick days, stravenky v hodnotě 120,- Kč/den, flexi
passy, příspěvek na životní nebo

račních výkonů se vyšplhá na
11 tisíc operací. Naší chloubou
je i zhruba 1450 narozených
dětí za rok na gynekologicko-porodnickém oddělení a TOP
péče našeho perinatologického
centra.
Skvělé diagnostické zázemí je oporou chirurgickým
i nechirurgickým oborům.
Jsme akreditované zařízení
u SAK o.p.s. Aktuální informace
o nemocnici můžete nalézt na
www.onhb.cz.
Zde Vám jsou k dispozici aktuality z dění, kontakty...
Více informací naleznete ZDE
penzijní připojištění, termín nástupu – dohodou.
■ Více informací a nabídka volných míst na www.zpmvcr.cz
■ Kontakt:
hana.hlinovska@zpmvcr.cz;
272 095 231

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

NEMOCNICE AGEL
NOVÝ JIČÍN A. S.

PŘIJMEME
LÉKAŘE NA
HEMODIALÝZU

■ KVALIFIKACE: specializovaná
způsobilost v oboru Nefrologie
nebo v přípravě.
■ NABÍZÍME: zajímavé benefity,
kontaktujte nás.
■ KONTAKT: Bc. Sokolovská;
tel.: +420 601 321 661;
kariera@nnj.agel.cz

HEALTHCARE INSTITUTE CZECH REPUBLIC O.P.S.
CO ŘEKL KORONAVIRUS O KAPACITĚ
ČESKÝCH NEMOCNIC?

koncem listopadu online.
Diskutovali zástupci poskytovatelů, plátců, odborníci
a experti politických stran.

I po konci mimořádné situace by měly zůstat v chodu
nástroje centrálního sledování kapacit lůžkové péče.
Všeobecná zdravotní pojišťovna by je chtěla využít
k racionalizaci sítě. Pouče-

NEMOCNICE AGEL
NOVÝ JIČÍN A. S.

PŘIJMEME
PRIMÁŘE
NEUROLOGIE

■ KVALIFIKACE:
vysokoškolské vzdělání; specializovaná způsobilost v oboru; licence ČLK pro výkon
vedoucí funkce; minimálně
8 let praxe v oboru.
■ NABÍZÍME: nástupní bonus
200.000 Kč; služební automobil
i pro soukromé účely.
■ KONTAKT: Bc. Sokolovská;
tel.: +420 601 321 661;
kariera@nnj.agel.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

HORNMED S.R.O.

LÉKAŘ/LÉKAŘKA

ní z epidemie COVID‑19 pro
oblast řízení kapacit lůžkové
péče v Česku, to bylo jedno
z hlavních témat dvou diskusních bloků letošního 15.
ročníku konference Efektivní nemocnice, který proběhl

ALERGOLOGIE
BRNO

■ Požadujeme: atestaci z oboru,
nebo alespoň částečně pediatrický či interní kmen, zájem o specializaci v alergologii, příjemné vystupování a trestní bezúhonnost.
■ Nabízíme: zaškolení a přivedení k atestaci na akreditovaném
pracovišti, nadstandardní mzdové ohodnocení, firemní benefity příjemné pracovní prostředí,
podpora dalšího vzdělávání.
■ Kontakt:
rohovsky@hornmed.cz

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA ČR

PŘIJME REVIZNÍHO
LÉKAŘE – BRNO

„Řada studií říkala, že máme
předimenzovanou lůžkovou
péči, my díky tomu s výjimkou
dvou tří okresů zvládli pandemii, to je jeden úhel pohledu,“
řekl rektor Univerzity Karlovy
prof. Tomáš Zima. „Druhá otázka je, jak jsou jednotlivé obory
v různých regionech zastoupeny. Deficit je propojení lůžek
následné péče a sociální péče,“
dodal...
Více informací naleznete ZDE
■ Výkon práce: Brno
■ PRACOVNÍ NÁPLŇ: kontrolní
a revizní činnost, realizace fyzických revizí, posuzování vykázaných zdravotních služeb, posuzování oprávněnosti výkonů.
■ POŽADUJEME:
absolvování lékařské fakulty a specializovanou způsobilost MZ ČR
v klinickém oboru, obecnou

Jsme tu pro Vás již 9 let

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV ■ HLEDÁME ZUBNÍ LÉKAŘE

NEJEN odborné ➜

ZvZ

➜ bestsellery ➜ e-knihy

SLEVA

s kódem:

CARA PLASMA S.R.O.

LÉKAŘ
/I BEZ ATESTACE/
– JIHLAVA

Cara Plasma s.r.o. hledá LÉKAŘE
/ i bez atestace/ pro centrum
JIHLAVA, výše úvazku dohodou
či DPP/DPČ. Budete vyšetřovat
dárce a posuzovat vhodnost
k odběru plazmy.
■ Kontakt: Mgr. M. Hegerová,
t. 602 579 183,
hegerova@caraplasma.cz,
www.caraplasma.cz

Staňte se našimi fanoušky 
LISTOPAD 2020

10 %

VYSOČINA

HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ
PRACOVNÍ NABÍDKY, ALE
I ZAJÍMAVÉ INFORMACE
Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?

Vojenská zdravotní pojišťovna
ČR, pobočka VoZP Brno přijme
REVIZNÍHO LÉKAŘE.

KNI
HY

znalost legislativního rámce poskytování zdravotních
služeb a znalost práce na PC.
■ NABÍZÍME: stabilní práci
(žádné noční směny a přesčasy),
nadstandardní mzdové podmínky, flexibilní úvazky, podporu vzdělávání prostřednictvím
IPVZ, propracovaný systém
benefitů, občasný home office,
stravenky v hodnotě 130 Kč, příspěvek na penzijní připojištění,
6 týdnů dovolené.
■ Nástup dle domluvy.
■ Bližší informace
na www.vozp.cz
■ Kontakt: hkvasnovska@vozp.cz,
tel. 541 429 803

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

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

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

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

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

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

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

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

NEMOCNICE
HAVLÍČKŮV BROD, P.O.

PŘIJMEME
ZÁSTUPCE
PRIMÁŘE PRO
INTERNÍ ODDĚLENÍ

Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.
přijme do pracovního poměru
pro Interní oddělení ZÁSTUPCE
PRIMÁŘE.
■ Nabízíme:náborový příspěvek 300 tis. Kč; městský byt; odpovídající platové ohodnocení;
možnost dalšího profesního
růstu; zaměstnanecké benefity.
■ Nástup: dle dohody
■ Kontakt: Nemocnice
Havlíčkův Brod, p.o., Husova 2624,
580 22 Havlíčkův Brod
e-mail: jana.egartova@onhb.cz;
tel. +420 569 472 12,
www.onhb.cz

NEMOCNICE
HAVLÍČKŮV BROD, P.O.

PŘIJMEME
ZÁSTUPCE
PRIMÁŘE PRO
NEUROLOGICKÉ
ODDĚLENÍ

Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.
přijme do pracovního poměru
pro Neurologické oddělení ZÁSTUPCE PRIMÁŘE.
■ Nabízíme: náborový příspěvek 300 tis. Kč; městský byt; odpovídající platové ohodnocení;
možnost dalšího profesního
růstu; zaměstnanecké benefity.
■ Nástup: dle dohody
■ Kontakt: Nemocnice
Havlíčkův Brod, p.o., Husova 2624,
580 22 Havlíčkův Brod
e-mail: jana.egartova@onhb.cz;
tel. +420 569 472 12,
www.onhb.cz

NELÉKAŘI
PRAHA

ČESKÁ
LABORATORNÍ S.R.O.

ODBĚROVÁ

SESTRA PRO
PRAHU

Česká laboratorní s.r.o. hledá
odběrové sestry
■ Nabízíme: 6 týdnů dovolené, stravenky, MultiSport
■ Požadujeme:
vzdělání
v oboru všeobecná nebo praktická sestra
■ Místo pracoviště: Praha 2
■ V případě zájmu pište na
klima@ceslab.cz
nebo volejte: 778 428 633

ČESKÁ
LABORATORNÍ S.R.O.

ZDRAVOTNÍ
LABORANT
MIKROBIOLOGIE
A BIOCHEMIE

Česká laboratorní s.r.o. hledá
zdravotního laboranta na oddělení mikrobiologie a biochemie.
■ Nabízíme: 6 týdnů dovolené, stravenky, MultiSport
■ Požadujeme: vzdělání v oboru zdravotní laborant nebo laboratorní asistent
■ Místo pracoviště:
Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3
■ V případě zájmu pište na
klima@ceslab.cz
nebo volejte: 778 428 633

ČESKÁ
LABORATORNÍ S.R.O.

VŠ ANALYTIK
MIKROBIOLOGIE
A BIOCHEMIE

Česká laboratorní s.r.o. hledá VŠ
analytika na oddělení mikrobiologie a biochemie.
■ Nabízíme: 6 týdnů dovolené, stravenky, MultiSport
■ Požadujeme: vzdělání v oboru odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě
léčivých přípravků, specializace
výhodou
■ Místo pracoviště:
Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3
■ V případě zájmu pište na
klima@ceslab.cz
nebo volejte: 778 428 633

V NĚKTERÝCH KRAJÍCH CHYBÍ
NEMOCNICÍM PĚT PROCENT SESTER

zitivních. Ve své prezentaci to
uvedl profesor Ladislav Dušek,
ředitel Ústavu zdravotnických
informací a statistiky, při jednání výboru pro zdravotnictví
sněmovny Parlamentu ČR.

Nejhůře jsou na tom aktuálně z hlediska počtu
nakažených zdravotníků
nemocnice v Libereckém
a Moravskoslezském kraji.
V některých krajích je aktuálně více než pět procent sester
z akutních nemocnic covid po-

STŘEDOČESKÝ KRAJ

ONK, A.S., NEMOCNICE
KUTNÁ HORA

PŘIJME
VŠEOBECNOU
SESTRU

ONK, a.s., Nemocnice Kutná
Hora přijme všeobecnou sestru
pro intenzivní péči do směnného provozu.
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, bohaté zaměstnanecké benefity, podporujeme 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

NEMOCNICE BENEŠOV

NEMOCNICE
BENEŠOV PŘIJME
VŠEOBECNÉ ČI
PRAKTICKÉ
SESTRY

LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ (zejména
CHIRURGIE, INTERNA) - NEPŘETR-

Celkem bylo k 5. lednu v nemocnicích evidováno 1962
sester s virem SARS-CoV-2.
Sesterskými povoláními se
v tomto případě myslí jak všeobecné sestry, tak i dětské sestry,
porodní asistentky a praktické
sestry. Kromě toho také bylo
v nemocnicích pozitivních 794
lékařů...
Více informací naleznete ZDE
ŽITÝ PROVOZ. Moderní prostředí,
rodinná atmosféra, elektronická
dokumentace, výhodná mzda +
náborový příspěvek, příspěvek na
bydlení pro mimo-benešovské,
zajištění ubytování, osobní rozvoj,
stravování, jesle, penzijní připojištění, 25 dní dovolené + 2 sick days,další benefity. NEPOŽADUJEME
KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!
■ Více info na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz,
tel.: 317 756 554.

...............................
NEMOCNICE BENEŠOV

NEMOCNICE
BENEŠOV PŘIJME
RADIOLOGICKÉHO
ASISTENTA

Výhodná mzda + NÁBOROVÝ
PŘÍSPĚVEK, moderní pracoviště
a špičkové přístroje, stabilní kolektiv, profesní a osobní rozvoj,
příspěvek na bydlení pro mimo-benešovské uchazeče, zajištění
ubytování, penzijní 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

