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■ ŽÁDNÉ NOČNÍ SMĚNY - VOLNÉ VÍKENDY, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé benefity.
■ ZAJÍMAVÉ PLATOVÉ PODMÍNKY, stabilní práce, plný pracovní úvazek, podpora vzdělávání, příspěvek na stravování. 
POJĎTE SPOLEČNĚ S NÁMI PEČOVAT O POLICISTY A HASIČE – HRDINY DNEŠNÍCH DNŮ. 
■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz

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

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

LISTOPAD 2019

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava, Pod Krásnou hôrkou 1, 
hľadá neurológa na plný pracovný úväzok na konziliárnu a konzultačnú činnosť.
■ Ponúkame aktívnu spoluúčasť v programoch; endovaskulárnej liečby akútnych cievnych mozgových príhod; 
endovaskulárnej liečby intrakraniálnych aneurziem a AV malformácií; možnosť neurologickej ambulantnej činnosti
■ Požadované predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa (LF); špecializácia v príslušnom odbore - neurológia; komunikatívnosť, 
flexibilita;  morálna bezúhonnosť; aktívna znalosť anglického jazyka vítaná
■ Kontakt: Mgr. Mária Orlíková, Odbor ľudských zdrojov, 00421-2/59320242, maria.orlikova@nusch.sk

■ Požadujeme: VŠ vzdělání se specializací z RFM, specializace z neurologie, 
ortopedie nebo interny vítána; Zkušenosti s vedením týmu.
■ Nabízíme: Motivující finanční ohodnocení; Zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci ROYAL SPA; 
Služební byt; Příspěvek na dopravu.
■ Info poskytne: Ing. Dortová, tel: 727 870 642 nebo email: hr@royalspa.cz

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace příjme do pracovního poměru lékaře / lékařku na pracoviště:
Oddělení geriatrie a následné péče • Rehabilitační oddělení; • Otorinolaryngologické oddělení
Urologické oddělení • Laboratoř HTO • Lékařské genetiky • Onkologické oddělení
■ Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře nebo ukončený základní kmen, případně lékaře 
se specializovanou způsobilostí
■ Nabízíme: náborový příspěvek, možnost profesního růstu, zázemí akreditované nemocnice, práce na plný úvazek, 
zaměstnanecké benefity, závodní stravování, zvýhodněný telefonní tarif
■ Písemné žádosti včetně profesního životopisu zasílejte na adresu: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, 
Pysková Ludmila - vedoucí personálního a mzdového oddělení, Vrchlického 59, 586 01 Jihlava 
nebo na e-mail: pyskoval@nemji.cz

NÚSCH, A.S. ■ LEKÁR - NEUROLÓG

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY ■ HLEDAJÍ VEDOUCÍHO LÉKAŘE / LÉKAŘKU

NEMOCNICE JIHLAVA, P.O. ■ NEMOCNICE JIHLAVA PŘIJME LÉKAŘE

Jsme tu pro Vás již 8 let



ČESKÁ REPUBLIKA

BILLANC PARTNERS` 
ČR S.R.O.
PRIMÁŘ, ZÁSTUPCE 
PRIMÁŘE
Personálně-poradenská spo-
lečnost Billanc Partners spe-
cializující se na oblast zdra-
votnictví obsazuje několik 
odborných pozic (primář, zá-
stupce primáře) v odd. vnitřní 
lékařství, radiologie, gyneko-
logie, neurologie, dermatove-
nerologie aj. 
Zastupujeme několik klientů 
na území ČR, SR i  v zahraničí.
■ Pro více informací 
nás prosím kontaktujte na 
zemanek@billancpartners.com, 
tel.: 777 219 801. 
Děkujeme 
www.billancpartners.cz/

PRAHA

MINISTERSTVO VNITRA
HLEDÁ PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ 
– PRACOVIŠTĚ 
PRAHA
■ Požadujeme: VŠ vzdělání –  
lékařská fakulta - všeobecné 
lékařství; praxe v oboru min.  
3 roky; schopnost vedení men-
šího kolektivu; státní občanství 
ČR (nezbytné); zdravotní způ-
sobilost; trestní bezúhonnost.
■ Nabízíme: stabilní, příje- 
mné a dobře vybavené pracov-
ní prostředí; jistota pravidelné-
ho příjmu; výhody plynoucí 

ze služebního poměru; volné  
víkendy.
■ Finanční ohodnocení 
od 60 tis. Kč/měsíc.
■ Strukturovaný životopis 
zasílejte na mail: 
personalni@px.mvcr.cz 

STŘEDOČESKÝ KRAJ

MEDICENTRUM  
BEROUN S.R.O.
PSYCHIATR
Poliklinika v Berouně hledá 
odborného lékaře na tuto 
pozici: PSYCHIATR, částečný 
úvazek.
■ Nabízíme výhodné pla-
tové podmínky, práci v pří-
jemném kolektivu, možnost 
dalšího vzdělávaní. 
■ Kontakt: 311 746 155,
tel. 311 746 100, 
medicentrum@medicentrum.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ

VSETÍNSKÁ  
NEMOCNICE A.S.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: 
PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA 
ORL
Vsetínská nemocnice a.s. vy-
hlašuje výběrové řízení na 
pozici: primář/primářka oddě-
lení ORL.
■ Požadavky: specializo-
vaná způsobilost v oboru 
otorinolaryngologie a chirur-
gie hlavy a krku dle zákona  
č. 95/2004 Sb.; primářská licen-
ce nebo prokázání předpokla-
dů pro její získání dle pravidel 
ČLK; zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost dle zákona  

č. 95/2004 Sb.; dobré organi-
zační a manažerské schopnos-
ti; odpovědnost, profesionální 
a kreativní přístup k práci.
■ Nabízíme: nadstandard-
ní mzdové ohodnocení 
odpovídající významu na-
bízené pozice; možnost uby-
tování; zaměstnanecké be-
nefity; podporu odborného 
i osobního rozvoje.
■ Přihláška uchazeče musí 
obsahovat: strukturovaný 
životopis s motivačním dopi-
sem včetně návrhu koncepce 
řízení; doklady o dosaženém 

vzdělání; souhlas se zpraco-
váním osobních údajů v rám-
ci výběrového řízení.
■ Další informace: 
Nástup dle dohody.
Výběrové řízení proběhne 
v lednu 2020. Termín pro při-
hlášení do 
31. 12. 2019.
■ Přihlášky zasílejte 
na adresu:
Vsetínská nemocnice a.s.
Ing. Martin Pavlica
Náměstek pro personální 
řízení, Nemocniční 955; 
755 01 Vsetín

Pro našeho klienta NEMOCNICI VRCHLABÍ
hledáme kvalifikovaného kandidáta na pozici:

PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA 
ODD. INTERNA

Staňte se součástí kvalitního týmu v přátelském prostředí nemocnice, 
která prošla řadou rekonstrukcí.

Získáte nejen nadstandardní mzdové ohodnocení a zaměstnanecké 
benefity, ale i možnost pracovat v krásném prostředí Krkonoš. NABÍZÍME ODMĚNU ZA DOPORUČENÍ KVALIFIKOVANÉHO KANDIDÁTA

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

 
hledá pro svá oddělení

✖  LÉKAŘ PEDIATR L3
✖  LÉKAŘ RADIOLOG L1-L3  

(OD ABSOLVENTŮ PO ZKUŠENÉ ATESTOVANÉ LÉKAŘE)

Vynikající mzdové ohodnocení, atraktivní nové prostory, 
ubytování.
Nabízíme také finanční odměnu za doporučení zaměstnance!

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

 
hledá pro svá oddělení

✖  LÉKAŘ PSYCHIATR L1- L3  
(OD ABSOLVENTŮ PO ZKUŠENÉ ATESTOVANÉ LÉKAŘE)

Vynikající mzdové ohodnocení, atraktivní nové  
prostory, ubytování.
Nabízíme také finanční odměnu za doporučení  
zaměstnance!

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

LÉKAŘI



VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:  
PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA  
ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE
Vsetínská nemocnice a.s. vyhlašu-
je výběrové řízení na pozici: 
primář/primářka oddělení násled-
né péče.
■ Požadavky: specializovaná způ-
sobilost v oboru, jehož součástí je 
jeden z těchto základních kmenů: 
chirurgický, interní a všeobecné 
praktické lékařství, urologický, neu-
rologický, ortopedický nebo pedia- 
trický; primářská licence nebo proká-
zání předpokladů pro její získání dle 
pravidel ČLK; zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost dle zák. č. 95/2004 
Sb.; dobré organizační a manažerské 
schopnosti; odpovědnost, profesio-
nální a kreativní přístup k práci.
■ Nabízíme: nadstandardní 
mzdové ohodnocení odpovídající 
významu nabízené pozice; mož-
nost ubytování; zaměstnanecké 
benefity; podporu odborného 
i osobního rozvoje
■ Přihláška uchazeče musí obsa- 
hovat: strukturovaný životopis 
s motivačním dopisem včetně 
návrhu koncepce řízení; doklady 
o dosaženém vzdělání; souhlas 
se zpracováním osobních údajů 
v rámci výběrového řízení.
■ Další informace:
Nástup dle dohody
Výběrové řízení proběhne v lednu 
2020. Termín bude upřesněn. Ter-
mín pro přihlášení do 31. 12. 2019.

Saská nemocnice pro psychiatrii, psychoterapii,  
psychosomatiku a neurologii se sídlem v Grossschweidnitz 
hledá k okamžitému nástupu:

Odborného lékaře/lékařku s 
atestací z psychiatrie a  

psychoterapie
nebo

Lékaře/lékařku – psychiatra, 
psychoterapeuta s možností 
dalšího vzdělávání v oboru

Saská nemocnice Großschweidnitz = odborná nemocnice 
zaměřená na psychiatrii a psycho-terapii dospělých a 
dětí, psychosomatiku a neurologii, jejíž kapacita a moderní 
vybavení zabezpečují péči velké části východního Saska.
Naše nemocnice disponuje Klinikou psychiatrie a  
psychoterapie (kapacita 200 lůžek), která je ještě 
rozdělena do 4 stacionárních klinik – Neurologické kliniky 
s kapacitou 35 lůžek, Kliniky psychiatrie a psychoterapie 
dětí a mladistvých (48 lůžek), Kliniky forensní psychiatrie 
(80 lůžek) a do několika denních klinik a ambulancí.
Veškerá dokumentace a komunikace v nemocnici je 
zajištěna moderním elektronickým systémem. Nemocnice 
umožňuje kompletní spektrum současné psychiatrické a 
neurologické diagnostiky.

Neurologická klinika je plně digitalizována vedle 
konvenční radiologie je vybavena moderními přístroji 
jako je MRT a CT.

Nabízíme:
• Neatestovanym lekarum další postgraduální vzdělávání  
 pro dosažení atestace (Facharzt)
• Uhrazení nákladů psychoterapeutického výcviku
• Možnost účasti na mnoha vzdělávacích akcích,  
 seminářích
• Přátelské pracovní zázemí
• Možnost vedlejší pracovní činnosti dle předchozí domluvy
• Pravidelné a certifikované vzdělávání v rámci naší kliniky
• Přístup k internetu pro další osobní vzdělávání
• Rozsáhlé spektrum psychiatrických a neurologických 
 diagnoz
• Zapracování ve všech uznaných vyšetřovacích postupech 
 v uvedených odbornostech
• Pomoc při zajištění ubytování

Platové zařazení se poskytuje dle tarifu platného pro 
lékaře naší nemocnice – SKH a po uplynutí zkušební  
doby bude dodatečně upraveno. Příslušný primář 
poskytuje garanci dalšího odborného postgraduálního 
vzdělávání lékařů.

Pro veškeré další podrobnější informace kontaktujte, 
prosím, paní primářku Kliniky psychiatrie a psychotherapie 
dospělých Dr. med. Farhat, na tel. 49 3585/453 1600, 
Email Loretta.Farhat@skhgr.sms.sachsen.de

Na vyžádání Vám můžeme domluvit i 
několikadenní hospitaci.

Písemné podklady k získánní této, 
pracovní pozice, včetně životopisu 
a kopií vysvědčení a diplomu, 
zasílejte, prosím na:

Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie,  
Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie 

Personalabteilung | Dr.-Max-Krell-Park 41  
D-02708 Großschweidnitz  

bewerbung@skhgr.sms.sachsen.de  
www.skh-grossschweidnitz.de

WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZLISTOPAD 2019

■ Přihlášky zasílejte na adresu:
Vsetínská nemocnice a.s.
Ing. Martin Pavlica
Náměstek pro personální řízení
Nemocniční 955; 755 01 Vsetín

SLOVENSKO

FAKULTNÁ NEMOCNICA  
S POLIKLINIKOU  
J.A.REIMANA PREŠOV
PRIJMEME LEKÁROV
Fakultná nemocnica s poliklini-
kou J. A. Reimana Prešov prijme 
do pracovného pomeru lekárov so 
špecializáciou v odbore vnútorné 
lekárstvo, kardiológia, angiológia, 
endokrinológia, pediatria, pedia- 
trická neurológia, pediatrická inten-
zívna medicína, detská psychiatria, 
rádiológia, chirurgia, gynekológia 
a pôrodníctvo, ortopédia, oftalmo-
lógia, hematológia, maxilofaciálna 
chirurgia a neonatológia. 
■ Bližšie informácie budú 
poskytnuté na adrese 
troligova@fnsppresov.sk.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

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

20. let akné poradny v nemocnici Jihlava
Už dvě desetiletí pomáhá lékařka 
Zuzana Nevoralová těm, které trápí 
akné a jiné obličejové dermatózy. 
Specializovaná ambulance slaví ku-
latiny. Pomohla více již téměř třem 
tisícům lidí. Problémy s pletí mají 
nejenom mladí lidé, ale i dospělí.  
V ambulanci pomáhají pacientům  
s těmi nejvážnějšími potížemi.

Nejčastějšími pacienty s akné jsou 
ženy v období puberty, ale výjimkou 
nejsou ani pacientky čtyřicetileté. 
Více je v posledních letech i „malých“ 
pacientů. „S pacientem vždy začíná-

me rozhovorem a jeho problémech. 
Zjišťujeme, jak dlouho akné trvá, čím 
byl pacient ... 
Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/20-let-akne-poradny-v-nemocnici-jihlava
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 PRODEJ
PRAHA

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

NELÉKAŘI
PRAHA

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA  
PROSEK A.S, PRAHA 9  
PŘIJME 
FARMACEUTICKÉHO  
ASISTENTA
Přijmeme do prac. poměru 
FARMACEUTICKÉHO ASISTEN- 
TA do lékárny. 
Nástup 2.1.2020 nebo dle do-
hody. 

■ Požadujeme: Vzdělání 
pouze v oboru farm. as. (labo-
rant)- zákon 96/04 Sb. Praxe 
vítána, možno i absolvent.
■ Nabízíme: Prac. doba Po-
-Pá. 
MOŽNOST UBYTOVÁNÍ. Pod-
pora vzdělávání. Benefity: 
např. příspěvek na stravování, 
dovolenou, kulturu, penzijní 
přip., masáže, Sick days, 5 týd-
nů dovolené. 
■ Kontakt: Mgr. Podlahová, 
ved. lékárny, tel. 266 010 419, 
e-mail: 
lekarnice@poliklinikaprosek.cz, 
pí Prokopová, ved. farm. as., 
tel. 266 010 418. 
■ V případě zájmu zašlete 
profesní životopis.
.............................
POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA 
PROSEK A.S., PRAHA 9  
PŘIJME 
FYZIOTERAPEUTA
Přijmeme do prac. poměru 
FYZIOTERAPEUTA do odd. re-
habilitace. 
Nástup 2.1.2020 nebo dle do-
hody.

■ Podmínky: Odborná způ-
sob. v oboru fyzioterapie (zák. 
96/04Sb.). Praxe v oboru vý-
hodou, možno i absolvent.
■ Nabízíme: MOŽNOST UBY- 
TOVÁNÍ. Benefity-např. pří-
spěvek na stravování, dovole-
nou, masáže, kulturu, penzijní 
přip. Sick days. Podpora vzdě-
lávání.
■ V případě zájmu zašlete 
životopis. 
■ Kontakt: pí Sloupová, ved. 
fyzioterapeut, tel. 266 010 282, 
e-mail: 
sloupova.j@poliklinikaprosek.cz 
nebo pí Prchalová, pers. odd., 
tel. 266 010 106, 
e-mail: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz
.............................
DOMOV PRO SENIORY 
HÁJE, PRAHA
ERGOTERAPEUT
DS Háje přijme na pracovní 
poměr Ergoterapeuta. 
■ Nabízíme smysluplnou 
práci v příjemném prostředí, 
tabulkové platové ohodnoce-
ní. Nástup možný ihned. 
■ Požadujeme vzdělání 
v oboru ergoterapeut, praxe

v oboru a vedení týmu výho-
dou. 
■ Kontakt: 
manakova@dshaje.cz.

ČESKÁ  
LABORATORNÍ S.R.O.
HLEDÁME 
ODBĚROVOU SESTRU
■ Popis organizace: Čes-
ká laboratorní s.r.o. je mul-
tioborová laboratoř akredi-
tovaná společností ČIA pro 
normu ČSN EN ISO: 15189. 
Vzhledem k našemu ry- 
chlému růstu neustále hle-
dáme nové kolegy a kole-
gyně, jimž vyhovuje rodinný 
charakter naší společnosti. 
Chtěli byste se stát součástí 
našeho týmu?
Odběrová sestra
Jste praktická nebo všeo-
becná sestra? Umíte ode-
bírat krev a chcete klidnou 
práci bez směnného provo-
zu? V tom případě hledáme 
právě vás! Do našich od-
běrových místností v Praze 
přijmeme odběrové sestry 
na plný i částečný úvazek. 
■ Co vám můžeme na-
bídnout: Pohodový pra-
covní kolektiv; Multisport; 
Stravenky; 6 týdnů dovole-
né 
■ Máte o danou pozici 
zájem? Pošlete nám životo-
pis a staňte se členy našeho 
týmu!
■ Odpovědná osoba: 
Ladislav Klíma
Personalista; 
klima@ceslab.cz
778 428 633

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.

V nemocnici opět sbíráme vysloužilé  
mobilní telefony pro Jedličkův ústav
Letos se Nemocnice Rudolfa a 
Stefanie Benešov opět připo-
jila k neziskovému projektu 
sběru nepotřebných mobil-
ních telefonů Remobil na pod-
poru Jedličkova ústavu a škol. 
Pokud se rozhodnete zbavit se 
svého nepotřebného mobilní-

ho telefonu, pomůžete dobré 
věci.

Projektu se mohou účastnit 
všichni – jak zaměstnanci ne-
mocnice, tak široká veřejnost. 
Každý se odevzdáním svého 
nepotřebného mobilu může 

navíc zapojit do soutěže a vy-
hrát telefon v hodnotě 10 tisíc 
korun. Stačí jen starý telefon... 

Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/v-nemocnici-opet-sbirame-vyslouzile-mobilni-telefony-pro-jedlickuv-ustav


WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZLISTOPAD 2019

12. 12. 2019
Grandior Hotel Prague

ODBORNÉ SYMPOZIUM

Algeziologie

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.MEDICAL-SERVICES.CZ 

HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ 
PRACOVNÍ NABÍDKY, ALE 
I ZAJÍMAVÉ INFORMACE 
Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?
VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, NAJDETE NA:
www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

Staňte se  
našimi fanoušky 

Zdarma si stáhněte  
aktuální měsíční přehled  
na Váš e-mail

Hledáte nové zaměstnání? 
Vybojujeme Vám  
ty nejlepší podmínky

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

■ ŽÁDNÉ NOČNÍ SMĚNY - VOLNÉ VÍKENDY, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé benefity.■ ZAJÍMAVÉ PLATOVÉ  
PODMÍNKY, stabilní práce, plný pracovní úvazek, podpora vzdělávání, příspěvek na stravování. POJĎTE SPOLEČNĚ S NÁMI PEČOVAT  
 O POLICISTY A HASIČE – HRDINY DNEŠNÍCH DNŮ. ■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz

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

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

LISTOPAD 2019

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava, Pod Krásnou hôrkou 1, 
hľadá neurológa na plný pracovný úväzok na konziliárnu a konzultačnú činnosť.
■ Ponúkame aktívnu spoluúčasť v programoch; endovaskulárnej liečby akútnych cievnych mozgových príhod; endovaskulárnej 
liečby intrakraniálnych aneurziem a AV malformácií; možnosť neurologickej ambulantnej činnosti
■ Požadované predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa (LF); špecializácia v príslušnom odbore - neurológia; komunikatívnosť, flexibilita;  morál-
na bezúhonnosť; aktívna znalosť anglického jazyka vítaná
■ Kontakt: Mgr. Mária Orlíková, Odbor ľudských zdrojov, 00421-2/59320242, maria.orlikova@nusch.sk

■ Požadujeme: VŠ vzdělání se specializací z RFM, specializace z neurologie, ortopedie nebo interny vítána; 
Zkušenosti s vedením týmu.
■ Nabízíme: Motivující finanční ohodnocení; Zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci ROYAL SPA; Služební byt;
Příspěvek na dopravu.
■ Info poskytne: Ing. Dortová, tel: 727 870 642 nebo email: hr@royalspa.cz

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace příjme do pracovního poměru lékaře / lékařku na pracoviště:
Oddělení geriatrie a následné péče • Rehabilitační oddělení; • Otorinolaryngologické oddělení
Urologické oddělení • Laboratoř HTO • Lékařské genetiky • Onkologické oddělení
■ Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře nebo ukončený základní kmen, případně lékaře se specializovanou způsobilostí
■ Nabízíme: náborový příspěvek, možnost profesního růstu, zázemí akreditované nemocnice, práce na plný úvazek, zaměstnanecké benefi-
ty, závodní stravování, zvýhodněný telefonní tarif
■ Písemné žádosti včetně profesního životopisu zasílejte na adresu: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, 
Pysková Ludmila - vedoucí personálního a mzdového oddělení, Vrchlického 59, 586 01 Jihlava nebo na e-mail: pyskoval@nemji.cz

NÚSCH, A.S. ■ LEKÁR - NEUROLÓG

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY ■ HLEDAJÍ VEDOUCÍHO LÉKAŘE / LÉKAŘKU

NEMOCNICE JIHLAVA, P.O. ■ NEMOCNICE JIHLAVA PŘIJME LÉKAŘE

Jsme tu pro Vás již 8 let

LÉKAŘI
ČESKÁ REPUBLIKA

BILLANC PARTNERS ČR 
S.R.O.
PRIMÁŘ, ZÁSTUPCE 
PRIMÁŘE

Personálně-poradenská společ-
nost Billanc Partners specializující 
se na oblast zdravotnictví ob-
sazuje několik odborných pozic 
(primář, zástupce primáře) v odd. 
vnitřní lékařství, radiologie, gyne-
kologie, neurologie, dermatove-
nerologie aj. 

Zastupujeme několik klientů na 
území ČR, SR i  v zahraničí.
■ Pro více informací 
nás prosím kontaktujte na 
zemanek@billancpartners.com, 
tel.: 777 219 801. 
Děkujeme www.billancpartners.cz/

PRAHA

MINISTERSTVO VNITRA
HLEDÁ PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ – 
PRACOVIŠTĚ PRAHA

JIHOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE  
TÁBOR, A.S.
PŘIJMEME  
VŠEOBECNOU  
SESTRU A SANITÁŘE 
PRO PSYCHIATRICKÉ 
ODDĚLĚNÍ
Nemocnice Tábor, a.s. přij- 
me do pracovního poměru:
-  všeobecnou sestru pro 

Psychiatrické oddělení
-  sanitáře pro Psychiatrické 

oddělení
V příštím roce 2020 bude 
ukončena výstavba nového 
pavilonu psychiatrie, čímž 
dojde k zefektivnění a zkva-
litnění poskytované psy-
chiatrické péče pro široké 
spektrum diagnóz.
Staňte se součástí našeho 
týmu!
■ Požadujeme: vzdělání 
v oboru všeobecná sestra 
(PSS vítáno, není podmín-
kou); kurz sanitáře vítán, 
není podmínkou; zdravotní 
způsobilost a trestní bez-
úhonnost; odborná praxe 
v psychiatrii vítána; zájem 
o práci v nemocničním pro-
středí.

NEJEN odborné ➜
➜ bestsellery ➜ e-knihy 

10 %
SLEVA
s kódem: 

ZvZ

KNI
HY

■ Nabízíme: plný pracovní 
úvazek; pracovní poměr na 
dobu určitou, s výhledem na 
trvalý pracovní poměr; mzdo-
vé ohodnocení podle stupně 
vzdělání; dobré podmínky 
pro další vzdělávání; 5 týdnů 
dovolené + 1 týden navíc; 
cenově výhodné stravování 
ve vlastní jídelně; příspěvek 
na penzijní připojištění (při pl-
ném pracovním úvazku a pra-
covním poměru trvajícím ale-
spoň 1 rok); zaměstnaneckou 
slevu do lékárny 10 %; parko-
vací místo zdarma.
Nástup ihned, popřípadě 
dle dohody.
■ Bližší informace podá: 
paní Drahuše Pergerová, 
v.s. Psychiatrického oddělení
tel. 381 607 005; 
mobil 737 204 460; email: 
drahuse.pergerova@nemta.cz
nebo Mgr. Dana Podholová, 
hlavní sestra
tel. 381 608 030; 
mobil 606 643 147; email: 
dana.podholova@nemta.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

ORTOPEDIE  
A FYZIOTERAPIE, S.R.O.
HLEDÁME  
FYZIOTERAPEUTKU/TA

Hledáme fyzioterapeutku 
(-ta) do menšího ambulant-
ního provozu v Blansku od 
1.1.2020 (úvazek 0,5-1,0). 
■ Mobil: 724 161 468

MUDR. LUCIE  
SEDLÁČKOVÁ S.R.O., 
PLDD
PŘIJMEME  
ZDRAVOTNÍ SESTRU 
NA HPP
Do ordinace praktického lé-
kaře pro děti a dorost v Brně 
na Lesné přijmeme zdravot-
ní sestru na HPP.
Jedná se t.č. o 35 h. týdně, 

do budoucna možno rozší-
řit. Práce je příjemná, v hez-
kém prostředí, z velké části 
i se zdravými dětmi.
V případě zájmu prosím 
pište na e-mail: 
sedlackova@pediatrbrno.cz.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

HELIOS  
GYN CENTER S.R.O.
ZDRAVOTNÍ SESTRA
Hledám zdravotní sestru do 
gynekologické ambulance na 
plný úvazek. 
■ Nabízíme nadstandartní pla- 
tové podmínky dle domluvy. 
■ Pro další info: 733 340 493.

srpen 2015DALŠÍ InZerÁTY nAJDeTe nA WWW.ZAMesTnAnIveZDrAVOTnICTVI.CZ

pro výkon povolání bez odborné-
ho dohledu; zdravotní způsobilost  
a bezúhonnost dle zákona č. 96/2004 
Sb.; organizační, manažerské a ko-
munikativní schopnosti; znalost prá-
ce na PC; nástup dle dohody.
 V případě zájmu kontaktujte Mgr. 
Hanu Bláhovou, MBA. Tel. č. 
266 082 380, 266 082 381. Struktu-
rovaný životopis zasílejte na email: 
hana.blahova@bulovka.cz

ÚPmd
PoRodní asIstentka
  Požadujeme osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odbor-
ného dohledu, min. 2 roky praxe. 
 Nabízíme práci v příjemném ko-
lektivu v jednosměnném či nepřetrži-
tém provozu, zaměstnanecké benefity, 
5 týdnů dovolené, podporu při dalším 
vzdělávání. 
Uvítáme spolupracovníky s dobrým 
přístupem k pacientům. Nástup mož-
ný ihned. 
 Kontakt: 296 511 826, 
e-mail: lydie.bilova@upmd.eu.

středočesKý KraJ
NemocNice třebotov, a.s.
všeobecnÁ sestRa na 
lůžka nÁsledné Péče
Třísměnný provoz, SZŠ, VZŠ, Bc. ví-
táno, registrace dle zákona č.96/2004 
Sb. 
 Nabízíme: ubytování v areálu ne-
mocnice, odpovídající platové ohod-
nocení, příjemný kolektiv, nástup dle 
dohody.
 Kontakt: 
vrchni@nemocnice.trebotov.cz, 
736 750 853

NemocNice NymburK s.r.o.
všeobecnÁ sestRa cos
přijme na odd. COS zdravotní sestru 
se specializací - perioperační péče (In-
strumentářka). 
 Požadujeme: spolehlivost, praco-
vitost, trestní bezúhonnost dle zákona 
č. 96/2004 Sb. Praxe vítána. Platové 
podmínky dle platných předpisů. 

 Své životopisy zasílejte na pers.
odd.: nepovimova.vera@nemnbk.cz  
nebo na vrchní sestru Chirurgie: 
janska.lenka@nemnbk.cz

JihočesKý KraJ
NemocNice JiNdřichův  
hradec, a.s.
PoRodní asIstentky 
a všeobecné sestRy
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 
přijme PORODNÍ ASISTENTKY  
a VŠEOBECNÉ SESTRY na gy-
nekologicko-porodnické oddělení. 
Vhodné i pro absolventky. 
 Požadujeme: vzdělání dle zák. č. 
96/2004, trestní bezúhonnost, spole- 
hlivost a vstřícnost. Nástup dle dohody. 
  Nabízíme práci ve stabilní spo-
lečnosti, dobré finanční ohodnocení, 
možnost dalšího odborného růstu, 
příspěvek na penzijní připojištění,  
5 týdnů dovolené. 
  Kontakty: Mgr. Jitka Machová, 
vrchní sestra, tel. 384 376 309, 
e-mail: machova@nemjh.cz, hlavní 
sestra nemocnice Bc. Dana Běhouno-
vá – tel.: 384 376 325, e-mail: 
behounova@nemjh.cz

PlZeňsKý KraJ
domažlicKá NemocNice a.s.
všeobecné sestRy  
a fyzIoteRaPeUtky
Domažlická nemocnice, a.s., Kozino-
va 292, Domažlice přijme všeobecné 
sestry a fyzioterapeutky.
 Požadujeme odbornou a zdravotní 
způsobilost dle vyhl. č. 96/2004 Sb., 
trestní bezúhonnost. 
 Nabízíme: plat dle vyhl. + osobní 
ohodnocení + příplatky; možnost pro-
fesního růstu a celoživotní vzdělává-
ní; zaměstnanecké výhody (příspěvek 
na penzijní připojištění, příspěvek 
na stravování, dovolená 25 dní/rok); 
hlavní pracovní poměr na plný úvazek. 
Termín nástupu dle dohody. 
  Přihlášky a další informace pí. 
Blažková os. odd. – tel. 379 710 261, 
marcela.blazkova@donem.cz.
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StředočeSký kraj

NemocNice Nymburk S.r.o.
Všeobecné sestry
přijme „VŠEOBECNÉ SESTRY, ZDRA- 
VOTNICKÝ ASISTENTY“ na Interní 
odd. do směnného provozu. 
 Požadujeme: SZŠ nebo VOZŠ; trestní 
bezúhonnost dle zákona č. 96/2004 Sb.; 
spolehlivost a pracovitost.
 Nabízíme: možnost odborného růstu, 
zaměstnanecké benefity. 
 Kontakt: personální odd.: 
pí. Nepovímová, 325 505 347, 
e-mail: nepovimova.vera@nemnbk.cz
aLmeda a.S.

nelékaři – Více pozic
Společnost ALMEDA, a.s., provozo-
vatel nemocnice v  Neratovicích, jež je 
součástí rostoucí skupiny VAMED ME-
DITERRA (síť zdravotnických zařízení 
s  více než 2 000 zaměstnanci), přijme 
Všeobecné sestry, porodní asistentky, 
zdravotnické asistenty.
  Požadujeme: odbornou způsobilost 
dle zákona 96/2004 Sb.; platné osvědčení 
k  výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu výhodou, nikoli však 
podmínkou; vstřícný přístup ke klientům, 
připravenost naplňovat spolu s námi naši 
vizi „péče s úsměvem“; ochota podílet se 
na chodu a prestiži nemocnice.
 Nabízíme: NÁBOROVÝ PŘÍSPĚ-
VEK; plný pracovní úvazek (možno 
i  částečný); samostatnou a  odpovědnou 
práci s  možností seberealizace; per-
spektivu uplatnění v  malé, avšak úspěš-
né a  ambiciózní nemocnici, a  zároveň 
v dynamicky rostoucí skupině VAMED 
MEDITERRA, zajímavé finanční ohod-
nocení; týden dovolené navíc a stravování 
s příspěvkem zaměstnavatele; skvělou do-
stupnost z Prahy (25 minut). 
 V případě Vašeho zájmu zašlete prosím 
strukturovaný životopis a motivační dopis 
na personální oddělení společnosti, Bc. 
Martina Urieová, tel: +420 315 637 337,  
mobil: +420 739 603 691,
personalistka.ner@mediterra.cz

NemocNice Na PLeši S.r.o.
Všeobecná sestra
Nemocnice Na Pleši s.r.o., 262 04 Nová 
Ves pod Pleši přijme do pracovního pomě-
ru všeobecné sestry do nepřetržitého pro-

vozu na oddělení onkologie s  náborovým 
příspěvkem 5000,- Kč. 
 Požadujeme zdravotní způsobilost a bez- 
úhonnost, registrace a specializace jsou vý-
hodou. 
 Nabízíme práci v malém stabilním ko-
lektivu, podporu dalšího vzdělávání, mož-
nost ubytování v  areálu nemocnice, event. 
získání bytu, podíl na hospodářských vý-
sledcích. 
 Písemné nabídky s CV zasílejte na 
e-mail: personalni@naplesi.cz, 
telefon 318 541 513.
dětSká odborNá LéčebNa ch.G. 
maSarykové
nelékařské pozice
Dětská odborná léčebna Ch.G. Masary-
kové v  Bukovanech přijme do hlavního 
pracovního poměru: 
- zdravotní sestry 
- zdravotnické asistenty 
Nástup možný ihned. Bližší informace 
poskytneme při osobním jednání. 
 Volejte: 318 695 261, 
e-mail: lecebna.bukovany@volny.cz

jihočeSký kraj
NemocNice PíSek, a.S.
Fyzioterapeutka/ 
ergoterapeutka
Nemocnice Písek, a.s. přijme FYZIOTE-
RAPEUTKU/ERGOTERAPEUTKU na 
oddělení akutní rehabilitace. 
 Požadujeme: odbornou způsobilost k vý- 
konu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., 
zdravotní způsobilost a  trestní bezúhon-
nost, samostatnost, spolehlivost, schopnost 
týmové spolupráce. 
 Nabízíme: zajímavé finanční ohodnoce-
ní, možnost bezúplatného profesního růstu 
a dalšího vzdělávání, zaměstnanecké benefi-
ty, zajištění ubytování, nástup možný ihned. 
 Kontakt: Nemocnice Písek, a.s., Karla 
Čapka 589, 39701 Písek, Monika Krato-
chvílová, vedoucí fyzioterapeutka, 
tel.: 777 366 537, 
e-mail: vrchni-reha@nemopisek.cz

PLzeňSký kraj

zdravotNický hoLdiNG PL. kraje
různé pozice
Skupina ZHPK šesti nemocnic Plz. kraje 
hledá všeobecné sestry na různá oddělení, po-
rodní asistentky, fyzioterapeutky a  to včetně 
absolventek. www.zdraveplzensko.cz/kariera

KALENDÁŘ AKCÍ – 
AKCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Na www.zamestnanivezdravotnictvi.cz 
najdete jedinečný KALENDÁŘ AKCÍ, kde 
bude postupně narůstat přehled aktivit 

organizátorů odborných seminářů, konfe-
rencí, e-learningových a dalších aktivit, kde 

můžete získat nejen kredity, zkušenosti, 
poznatky, ale i nové zážitky. 

Jednoduché vyhledávání podle:
 Krajů 
  Cílové skupiny/kategorie: Lékaři, Nelékařské 

pozice, Manažerské pozice, Lékárna a Ostatní
 Termínu/data od-do

 Klíčového slova, např. název města

Bližší informace najdete 
v KALENDÁŘI AKCÍ  

na www.zamestnanivezdravotnictvi.cz 

karLovarSký kraj
LéčebNé LázNě LázNě kyNžvart

Všeobecná sestra
Léčebné lázně Lázně Kynžvart přijmou 
všeobecnou zdravotní sestru. 
  Kvalifikační předpoklady: osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání bez od-
borného dohledu, znalost práce na PC na 
uživatelské úrovni, znalost cizího jazyka 
výhodou, zdravotní způsobilost, bezúhon-
nost, souhlas k  využití osobních údajů 
v  souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů.
 Žádosti s doložením životopisu s pře-
hledem dosavadní odborné praxe, kopie 
dokladů o  vzdělání, osvědčení k  výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu, platný výpis z rejstříku trestů (ne 
starší 3 měsíců) zasílejte na adresu: Léčebné 
lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 
91 Lázně Kynžvart. 
 Bližší informace poskytne vrchní ses- 
tra pí. Eva Blažčíková, telef. č.: 354 672 128,  
e-mail: blazcikova@lazne-kynzvart.cz 
www.lazne.kynzvart.cz

vySočiNa
NemocNice havLíčkův brod, P.o.

raDiologickÝ asistent
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD, 
p.o. přijme RADIOLOGICKÉ ASIS-
TENTY. 
 Bližší informace na: www.onhb.cz, od-
kaz „volná pracocní místa“.

oLomoucký kraj

royaL SPa, a. S.

Fyzioterapeut/ka
Do týmu našich lázeňských zařízení Mi-
ramare Luhačovice a  Termální Lázně 
Velké Losiny hledáme fyzioterapeuty. 
  Požadujeme: odpovídající vzdělání, 
spolehlivost, dobré komunikační schop-
nosti, chuť a zájem pracovat. 
 Nabízíme: stabilní zázemí české spo-
lečnosti, příspěvek na stravování, moti-
vující fin. ohodnocení, možnost seberea-
lizace a  odborného vzdělávání, příjemné 
pracovní prostředí. 
 Vaše CV s uvedením praxe zašlete na 
pers. odd. paní Křečkové na email 
hr@royalspa.cz.

zLíNSký kraj
LázNě Luhačovice, a.S.
Fyzioterapeuty
Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lá-
zeňské skupiny Spa & Wellness Nature 
Resorts hledá do svého týmu FYZIOTE-
RAPEUTY.
 Požadujeme: VOŠ nebo VŠ v oboru fy-
zioterapie; profesionální přístup, komuni-
kativnost, korektní a  vstřícné vystupování; 
schopnost týmové spolupráce; znalost NJ, 
AJ nebo RJ vítána.
 Nabízíme: celoroční práci na plný úva-
zek v akreditovaném zdravotnickém zaříze-
ní; náborový příspěvek ve výši 10 000 Kč 
pro uchazeče s praxí min. 1 rok; náborový 
příspěvek ve výši 5 000 Kč pro absolventy; 
pracovní doba 7,5 hod; 5 týdnů dovole-
né; možnost zaměstnaneckého ubytování; 
prohlubování kvalifikace (např. respirační 
fyzioterapie, funkční manuální medicína 
apod.); moderně vybavené pracoviště s vy-
užitím nejnovějších léčebně-rehabilitačních 
metod a přístupů; zaměstnanecké benefity 
(zaměstnanecké stravování, zvýhodněnou 
výměnnou rekreaci, příspěvek na penzijní 
připojištění apod.). 
 Nástup: červen.
 Strukturované životopisy přijímá a in-
formace poskytne personální manažerka 
Mgr. Vladimíra Juřeníková, 
tel.: 734 795 357, 
e-mail: jurenikova@lazneluhacovice.cz, 
www.lazneluhacovice.cz

ZAREGISTRUJTE SE K ODBĚRU ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZ

A ZÍSKEJTE AKTUÁLNÍ PŘEHLED NABÍDEK PRACOVNÍCH POZIC VE ZDRAVOTNICTVÍ
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■ Kontakt: Sekretariát personální 
náměstkyně, FN Motol, V  Úvalu 
84, 150 06 Praha 5; e-mail: 
danuse.chroustovska@fnmotol.cz; 
tel. 224 431 100, 1121.

ZDRAVOTNICKÁ  
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  
HL. M. PRAHY
ZDRAVOTNICKÉ  
ZÁCHRANÁŘE
Pro další zvýšení kvality služeb 
poptává Zdravotnická záchranná 
služba hl. m.Prahy - Zdravotnické 
záchranáře. 
■ Požadujeme: VŠ/VŠ-BAK (příp. 
VOŠ) v oboru zdravotnický záchra-
nář, osvědčení k  výkonu zdravot-
nického povolání bez odborného 
dohledu v  oboru zdravotnický zá-
chranář, řidičské oprávnění sk. C1, 
praxi v  řízení motorových vozidel, 
znalost místopisu Prahy, spolehli-
vost, přesnost, pečlivost, komuni-
kační schopnosti, schopnost práce 
v týmu. Nástup dle dohody. 
■ Nabízíme: zajímavou a  nároč-
nou práci ve výjezdových skupi-
nách RZP – poskytování před-
nemocniční neodkladné péče, 
nepřetržitý provoz, možnost dal-
šího vzdělávání, platové zařazení 
dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
dodatkovou dovolenou. 
■ Profesní životopisy zasílejte na 
e-mailovou adresu: 
marketa.ullmannova@zzshmp.cz 
■ Kontakt: tel. 222 070 371- 2.

STŘEDOČESKÝ
PRIVAMED  
HEALTHIA S. R. O.
PŘIJMEME
Společnost PRIVAMED Healthia 

s. r. o., hledá vhodné uchazeče na 
tyto pozice: 
* VŠEOBECNÁ SESTRA 
* ZDRAVOTNÍ LABORANT 
*  RADIOLOGICKÝ  

ASISTENT 
■ Požadujeme: odbornou a zdra-
votní způsobilost podle zákona 
č.96/2004 Sb.; osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez od-
borného dohledu v  oboru a  spe-
cializovaná způsobilost předností; 
schopnost pracovat samostatně 
i  v  týmu; flexibilitu, vstřícné cho-
vání i  vystupování; spolehlivost, 
odpovědnost, trestní bezúhonnost.
■ Nabízíme: podporu profesního 
růstu; možnost ubytování v areálu 
nemocnice; příspěvek na stravo-
vání; platové podmínky – tarifní 
zařazení; příspěvek na penzijní 
a  životní pojištění; pracovní úva-
zek – jednosměnný i směnný pro-
voz (dle domluvy).
■ Pracoviště: Masarykova 
nemocnice Rakovník 
■ Své životopisy prosím zasílejte 
na e-mail: malikova@nemorako.cz 
■ V případě dotazů nás kontaktuj-
te na tel: 313 525 253 
–  Ing.,Bc. Lenka Malíková  

- hlavní sestra 313 525 296 
–  Helena Pangrácová - personální 

odd.

PARDUBICKÝ
PARDUBICKÁ KRAJSKÁ 
NEMOCNICE, A. S.
FYZIOTERAPEUTI
Přijmeme fyzioterapeuty pro Cen- 
trum rehabilitace VOŠ(VŠ) fyzio- 
terapeut, výhodou zaměření na 
sportovní medicínu, možnost zís-
kání náborového příspěvku! 

■ Více informací na 
http://www.nemocnice-pardubice.cz 
/stranka/pro-odborniky/zamestnani/
zdravotnicka-povolani/174/

LÉČEBNÁ REHABILITACE 
POLIČKA S. R. O.
REHABILITAČNÍ  
PRACOVNICE
Nabízím zaměstnání pro rehab. 
pracovnici v Poličce, bližší údaje na:  
http://www.rehabilitace-policka.cz/

ÚSTECKÝ
REHABILITACE PLUS S. R. O.
FYZIOTERAPEUT
Rehabilitace plus s. r. o. v  Žatci  
přijme fyzioterapeuta s  odbornou 
způsobilostí, nabízíme možnost 
pružné pracovní doby, výhodné 
mzdové podmínky.
■ Kontakt: 602 439 964 
nebo novak3033@email.cz

JIHOMORAVSKÝ
NEMOCNICE BLANSKO
HLEDÁME  
RADIOLOGICKÉHO 
FYZIKA
Nemocnice Blansko přijme radio-
logického fyzika pro pracoviště 
nukleární medicíny. Nástup možný 
i v částečném pracovním úvazku. 
■ Bližší informace u prim. 
MUDr. Dany Kolmačkové
■ Kontakt: 516 838 180, 
danakolmackova@nemobk.cz.

www.grada.cz
Knihy, které vám pomáhají!

Grada Publishing, U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400, e-mail: grada@grada.cz
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laboratoří zdravotní laborantku. 
Specializovaná způsobilost v  od-
bornosti klinická biochemie vítána. 
■ Nabízíme: práci v  příjemném 
prostředí a kolektivu; 5 týdnů do-
volené; zajímavé finanční ohodno-
cení; nástup možný ihned. 
■ Své nabídky s životopisem zasí- 
lejte na e-mail:
personalni@upmd.eu, 
tel. kontakt: 296 511 240

ÚSTAV PRO PÉČI  
O MATKU A DÍTĚ
ZDRAVOTNÍ  
LABORANTKA
ÚPMD přijme pro práci na oddě-
lení klinické hematologie Ústřed-
ních laboratoří zdravotní laborant-
ku se specializovanou způsobilostí 
klinická hematologie a  transfuzní 
služba. 
■ Nabízíme: práci v  příjemném 
prostředí a kolektivu; 5 týdnů do-
volené; zajímavé finanční ohodno-
cení; nástup možný ihned. 
■ Své nabídky s životopisem zasí- 
lejte na e-mail: 
personalni@upmd.eu, 
tel. kontakt: 296 511 240

FAKULTNÍ NEMOCNICE 
V MOTOLE
VŠEOBECNÉ SESTRY
Fakultní nemocnice v  Motole, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 přijme 
všeobecné sestry. 
■ Nabízíme: ubytování pro mi-
mopražské; levné stravování v  zá-
vodní jídelně; možnost a podpora 
dalšího vzdělávání a  studia; dobré 
platové podmínky; další zaměstna-
necké benefity. 
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NemocNice Nymburk S.r.o.
Všeobecné sestry
přijme „VŠEOBECNÉ SESTRY, ZDRA- 
VOTNICKÝ ASISTENTY“ na Interní 
odd. do směnného provozu. 
 Požadujeme: SZŠ nebo VOZŠ; trestní 
bezúhonnost dle zákona č. 96/2004 Sb.; 
spolehlivost a pracovitost.
 Nabízíme: možnost odborného růstu, 
zaměstnanecké benefity. 
 Kontakt: personální odd.: 
pí. Nepovímová, 325 505 347, 
e-mail: nepovimova.vera@nemnbk.cz
aLmeda a.S.

nelékaři – Více pozic
Společnost ALMEDA, a.s., provozo-
vatel nemocnice v  Neratovicích, jež je 
součástí rostoucí skupiny VAMED ME-
DITERRA (síť zdravotnických zařízení 
s  více než 2 000 zaměstnanci), přijme 
Všeobecné sestry, porodní asistentky, 
zdravotnické asistenty.
  Požadujeme: odbornou způsobilost 
dle zákona 96/2004 Sb.; platné osvědčení 
k  výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu výhodou, nikoli však 
podmínkou; vstřícný přístup ke klientům, 
připravenost naplňovat spolu s námi naši 
vizi „péče s úsměvem“; ochota podílet se 
na chodu a prestiži nemocnice.
 Nabízíme: NÁBOROVÝ PŘÍSPĚ-
VEK; plný pracovní úvazek (možno 
i  částečný); samostatnou a  odpovědnou 
práci s  možností seberealizace; per-
spektivu uplatnění v  malé, avšak úspěš-
né a  ambiciózní nemocnici, a  zároveň 
v dynamicky rostoucí skupině VAMED 
MEDITERRA, zajímavé finanční ohod-
nocení; týden dovolené navíc a stravování 
s příspěvkem zaměstnavatele; skvělou do-
stupnost z Prahy (25 minut). 
 V případě Vašeho zájmu zašlete prosím 
strukturovaný životopis a motivační dopis 
na personální oddělení společnosti, Bc. 
Martina Urieová, tel: +420 315 637 337,  
mobil: +420 739 603 691,
personalistka.ner@mediterra.cz

NemocNice Na PLeši S.r.o.
Všeobecná sestra
Nemocnice Na Pleši s.r.o., 262 04 Nová 
Ves pod Pleši přijme do pracovního pomě-
ru všeobecné sestry do nepřetržitého pro-

vozu na oddělení onkologie s  náborovým 
příspěvkem 5000,- Kč. 
 Požadujeme zdravotní způsobilost a bez- 
úhonnost, registrace a specializace jsou vý-
hodou. 
 Nabízíme práci v malém stabilním ko-
lektivu, podporu dalšího vzdělávání, mož-
nost ubytování v  areálu nemocnice, event. 
získání bytu, podíl na hospodářských vý-
sledcích. 
 Písemné nabídky s CV zasílejte na 
e-mail: personalni@naplesi.cz, 
telefon 318 541 513.
dětSká odborNá LéčebNa ch.G. 
maSarykové
nelékařské pozice
Dětská odborná léčebna Ch.G. Masary-
kové v  Bukovanech přijme do hlavního 
pracovního poměru: 
- zdravotní sestry 
- zdravotnické asistenty 
Nástup možný ihned. Bližší informace 
poskytneme při osobním jednání. 
 Volejte: 318 695 261, 
e-mail: lecebna.bukovany@volny.cz

jihočeSký kraj
NemocNice PíSek, a.S.
Fyzioterapeutka/ 
ergoterapeutka
Nemocnice Písek, a.s. přijme FYZIOTE-
RAPEUTKU/ERGOTERAPEUTKU na 
oddělení akutní rehabilitace. 
 Požadujeme: odbornou způsobilost k vý- 
konu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., 
zdravotní způsobilost a  trestní bezúhon-
nost, samostatnost, spolehlivost, schopnost 
týmové spolupráce. 
 Nabízíme: zajímavé finanční ohodnoce-
ní, možnost bezúplatného profesního růstu 
a dalšího vzdělávání, zaměstnanecké benefi-
ty, zajištění ubytování, nástup možný ihned. 
 Kontakt: Nemocnice Písek, a.s., Karla 
Čapka 589, 39701 Písek, Monika Krato-
chvílová, vedoucí fyzioterapeutka, 
tel.: 777 366 537, 
e-mail: vrchni-reha@nemopisek.cz

PLzeňSký kraj

zdravotNický hoLdiNG PL. kraje
různé pozice
Skupina ZHPK šesti nemocnic Plz. kraje 
hledá všeobecné sestry na různá oddělení, po-
rodní asistentky, fyzioterapeutky a  to včetně 
absolventek. www.zdraveplzensko.cz/kariera

KALENDÁŘ AKCÍ – 
AKCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Na www.zamestnanivezdravotnictvi.cz 
najdete jedinečný KALENDÁŘ AKCÍ, kde 
bude postupně narůstat přehled aktivit 

organizátorů odborných seminářů, konfe-
rencí, e-learningových a dalších aktivit, kde 

můžete získat nejen kredity, zkušenosti, 
poznatky, ale i nové zážitky. 

Jednoduché vyhledávání podle:
 Krajů 
  Cílové skupiny/kategorie: Lékaři, Nelékařské 

pozice, Manažerské pozice, Lékárna a Ostatní
 Termínu/data od-do

 Klíčového slova, např. název města

Bližší informace najdete 
v KALENDÁŘI AKCÍ  

na www.zamestnanivezdravotnictvi.cz 

karLovarSký kraj
LéčebNé LázNě LázNě kyNžvart

Všeobecná sestra
Léčebné lázně Lázně Kynžvart přijmou 
všeobecnou zdravotní sestru. 
  Kvalifikační předpoklady: osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání bez od-
borného dohledu, znalost práce na PC na 
uživatelské úrovni, znalost cizího jazyka 
výhodou, zdravotní způsobilost, bezúhon-
nost, souhlas k  využití osobních údajů 
v  souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů.
 Žádosti s doložením životopisu s pře-
hledem dosavadní odborné praxe, kopie 
dokladů o  vzdělání, osvědčení k  výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu, platný výpis z rejstříku trestů (ne 
starší 3 měsíců) zasílejte na adresu: Léčebné 
lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 
91 Lázně Kynžvart. 
 Bližší informace poskytne vrchní ses- 
tra pí. Eva Blažčíková, telef. č.: 354 672 128,  
e-mail: blazcikova@lazne-kynzvart.cz 
www.lazne.kynzvart.cz

vySočiNa
NemocNice havLíčkův brod, P.o.

raDiologickÝ asistent
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD, 
p.o. přijme RADIOLOGICKÉ ASIS-
TENTY. 
 Bližší informace na: www.onhb.cz, od-
kaz „volná pracocní místa“.

oLomoucký kraj

royaL SPa, a. S.

Fyzioterapeut/ka
Do týmu našich lázeňských zařízení Mi-
ramare Luhačovice a  Termální Lázně 
Velké Losiny hledáme fyzioterapeuty. 
  Požadujeme: odpovídající vzdělání, 
spolehlivost, dobré komunikační schop-
nosti, chuť a zájem pracovat. 
 Nabízíme: stabilní zázemí české spo-
lečnosti, příspěvek na stravování, moti-
vující fin. ohodnocení, možnost seberea-
lizace a  odborného vzdělávání, příjemné 
pracovní prostředí. 
 Vaše CV s uvedením praxe zašlete na 
pers. odd. paní Křečkové na email 
hr@royalspa.cz.

zLíNSký kraj
LázNě Luhačovice, a.S.
Fyzioterapeuty
Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lá-
zeňské skupiny Spa & Wellness Nature 
Resorts hledá do svého týmu FYZIOTE-
RAPEUTY.
 Požadujeme: VOŠ nebo VŠ v oboru fy-
zioterapie; profesionální přístup, komuni-
kativnost, korektní a  vstřícné vystupování; 
schopnost týmové spolupráce; znalost NJ, 
AJ nebo RJ vítána.
 Nabízíme: celoroční práci na plný úva-
zek v akreditovaném zdravotnickém zaříze-
ní; náborový příspěvek ve výši 10 000 Kč 
pro uchazeče s praxí min. 1 rok; náborový 
příspěvek ve výši 5 000 Kč pro absolventy; 
pracovní doba 7,5 hod; 5 týdnů dovole-
né; možnost zaměstnaneckého ubytování; 
prohlubování kvalifikace (např. respirační 
fyzioterapie, funkční manuální medicína 
apod.); moderně vybavené pracoviště s vy-
užitím nejnovějších léčebně-rehabilitačních 
metod a přístupů; zaměstnanecké benefity 
(zaměstnanecké stravování, zvýhodněnou 
výměnnou rekreaci, příspěvek na penzijní 
připojištění apod.). 
 Nástup: červen.
 Strukturované životopisy přijímá a in-
formace poskytne personální manažerka 
Mgr. Vladimíra Juřeníková, 
tel.: 734 795 357, 
e-mail: jurenikova@lazneluhacovice.cz, 
www.lazneluhacovice.cz
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■ Kontakt: Sekretariát personální 
náměstkyně, FN Motol, V  Úvalu 
84, 150 06 Praha 5; e-mail: 
danuse.chroustovska@fnmotol.cz; 
tel. 224 431 100, 1121.

ZDRAVOTNICKÁ  
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  
HL. M. PRAHY
ZDRAVOTNICKÉ  
ZÁCHRANÁŘE
Pro další zvýšení kvality služeb 
poptává Zdravotnická záchranná 
služba hl. m.Prahy - Zdravotnické 
záchranáře. 
■ Požadujeme: VŠ/VŠ-BAK (příp. 
VOŠ) v oboru zdravotnický záchra-
nář, osvědčení k  výkonu zdravot-
nického povolání bez odborného 
dohledu v  oboru zdravotnický zá-
chranář, řidičské oprávnění sk. C1, 
praxi v  řízení motorových vozidel, 
znalost místopisu Prahy, spolehli-
vost, přesnost, pečlivost, komuni-
kační schopnosti, schopnost práce 
v týmu. Nástup dle dohody. 
■ Nabízíme: zajímavou a  nároč-
nou práci ve výjezdových skupi-
nách RZP – poskytování před-
nemocniční neodkladné péče, 
nepřetržitý provoz, možnost dal-
šího vzdělávání, platové zařazení 
dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
dodatkovou dovolenou. 
■ Profesní životopisy zasílejte na 
e-mailovou adresu: 
marketa.ullmannova@zzshmp.cz 
■ Kontakt: tel. 222 070 371- 2.

STŘEDOČESKÝ
PRIVAMED  
HEALTHIA S. R. O.
PŘIJMEME
Společnost PRIVAMED Healthia 

s. r. o., hledá vhodné uchazeče na 
tyto pozice: 
* VŠEOBECNÁ SESTRA 
* ZDRAVOTNÍ LABORANT 
*  RADIOLOGICKÝ  

ASISTENT 
■ Požadujeme: odbornou a zdra-
votní způsobilost podle zákona 
č.96/2004 Sb.; osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez od-
borného dohledu v  oboru a  spe-
cializovaná způsobilost předností; 
schopnost pracovat samostatně 
i  v  týmu; flexibilitu, vstřícné cho-
vání i  vystupování; spolehlivost, 
odpovědnost, trestní bezúhonnost.
■ Nabízíme: podporu profesního 
růstu; možnost ubytování v areálu 
nemocnice; příspěvek na stravo-
vání; platové podmínky – tarifní 
zařazení; příspěvek na penzijní 
a  životní pojištění; pracovní úva-
zek – jednosměnný i směnný pro-
voz (dle domluvy).
■ Pracoviště: Masarykova 
nemocnice Rakovník 
■ Své životopisy prosím zasílejte 
na e-mail: malikova@nemorako.cz 
■ V případě dotazů nás kontaktuj-
te na tel: 313 525 253 
–  Ing.,Bc. Lenka Malíková  

- hlavní sestra 313 525 296 
–  Helena Pangrácová - personální 

odd.

PARDUBICKÝ
PARDUBICKÁ KRAJSKÁ 
NEMOCNICE, A. S.
FYZIOTERAPEUTI
Přijmeme fyzioterapeuty pro Cen- 
trum rehabilitace VOŠ(VŠ) fyzio- 
terapeut, výhodou zaměření na 
sportovní medicínu, možnost zís-
kání náborového příspěvku! 

■ Více informací na 
http://www.nemocnice-pardubice.cz 
/stranka/pro-odborniky/zamestnani/
zdravotnicka-povolani/174/

LÉČEBNÁ REHABILITACE 
POLIČKA S. R. O.
REHABILITAČNÍ  
PRACOVNICE
Nabízím zaměstnání pro rehab. 
pracovnici v Poličce, bližší údaje na:  
http://www.rehabilitace-policka.cz/

ÚSTECKÝ
REHABILITACE PLUS S. R. O.
FYZIOTERAPEUT
Rehabilitace plus s. r. o. v  Žatci  
přijme fyzioterapeuta s  odbornou 
způsobilostí, nabízíme možnost 
pružné pracovní doby, výhodné 
mzdové podmínky.
■ Kontakt: 602 439 964 
nebo novak3033@email.cz

JIHOMORAVSKÝ
NEMOCNICE BLANSKO
HLEDÁME  
RADIOLOGICKÉHO 
FYZIKA
Nemocnice Blansko přijme radio-
logického fyzika pro pracoviště 
nukleární medicíny. Nástup možný 
i v částečném pracovním úvazku. 
■ Bližší informace u prim. 
MUDr. Dany Kolmačkové
■ Kontakt: 516 838 180, 
danakolmackova@nemobk.cz.

www.grada.cz
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laboratoří zdravotní laborantku. 
Specializovaná způsobilost v  od-
bornosti klinická biochemie vítána. 
■ Nabízíme: práci v  příjemném 
prostředí a kolektivu; 5 týdnů do-
volené; zajímavé finanční ohodno-
cení; nástup možný ihned. 
■ Své nabídky s životopisem zasí- 
lejte na e-mail:
personalni@upmd.eu, 
tel. kontakt: 296 511 240

ÚSTAV PRO PÉČI  
O MATKU A DÍTĚ
ZDRAVOTNÍ  
LABORANTKA
ÚPMD přijme pro práci na oddě-
lení klinické hematologie Ústřed-
ních laboratoří zdravotní laborant-
ku se specializovanou způsobilostí 
klinická hematologie a  transfuzní 
služba. 
■ Nabízíme: práci v  příjemném 
prostředí a kolektivu; 5 týdnů do-
volené; zajímavé finanční ohodno-
cení; nástup možný ihned. 
■ Své nabídky s životopisem zasí- 
lejte na e-mail: 
personalni@upmd.eu, 
tel. kontakt: 296 511 240

FAKULTNÍ NEMOCNICE 
V MOTOLE
VŠEOBECNÉ SESTRY
Fakultní nemocnice v  Motole, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 přijme 
všeobecné sestry. 
■ Nabízíme: ubytování pro mi-
mopražské; levné stravování v  zá-
vodní jídelně; možnost a podpora 
dalšího vzdělávání a  studia; dobré 
platové podmínky; další zaměstna-
necké benefity. 

KarlovarsKý KraJ
léčebNé láZNě láZNě KyNžvart
všeobecnÁ  
zdRavotní sestRa
Léčebné lázně Lázně Kynžvart při-
jmou všeobecnou zdravotní sestru.
  Požadujeme: osvědčení k vý-
konu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu; znalost práce 
na PC na uživatelské úrovni; zna-
lost cizího jazyka výhodou; zdra-
votní způsobilost; bezúhonnost; 
souhlas k využití osobních údajů 
v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů.
  Žádosti s doložením životopisu  
s přehledem dosavadní odborné pra-
xe, kopie dokladů o vzdělání, osvědče-
ní k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu, platný výpis 
z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 
zasílejte na adresu: Léčebné lázně 
Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 
354 91 Lázně Kynžvart. 
 Bližší informace poskytne vrchní 
sestra pí. Eva Blažčíková, telef. č.: 
354 672 128, e-mail: 
blazcikova@lazne-kynzvart.cz, 
www.lazne.kynzvart.cz

liberecKý KraJ
NemocNice JabloNec Nad Nisou
zdRavotní laboRant
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
nabízí pracovní pozici ZDRAVOTNÍ 
LABORANT/KA na oddělení pato-
logie. 
  Požadavky: ukončené odborné vzdě- 
lání v oboru laborant, zájem o práci  
v oboru. 
 Nabízíme: možnost seberealizace 
ve stabilní a velmi prosperující orga-
nizaci, práci na akreditovaném praco-
višti I. typu a auditovaném na úroveň 
NASKL II. při ČLS JEP, spoluprá-
ci mladého a přátelského kolektivu; 
neformální prostředí, podmínky pro 
osobní a profesní rozvoj, významnou 
podporu dalšího specializovaného 
vzdělávání, zaměstnanecké benefity, 
nástup možný ihned. 

 Kontaktovat můžete přímo perso-
nální oddělení: Nemocnice Jablonec 
nad Nisou, p.o. - personální oddělení, 
Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad 
Nisou nebo prostřednictvím e-mailu 
na adresu: pavel.kures@nemjbc.cz

JihomoravsKý KraJ
PsychiatricKá NemocNice brNo
PŘIjMeMe sanItÁŘe
Psychiatrická nemocnice Brno, Hús-
kova 2, 618 32 Brno přijme do pra-
covního poměru všeobecné sanitáře 
se sanitářským kurzem do směnného 
provozu. Práce je fyzicky náročná, 
vhodnější pro muže. 
 Informace: osobní oddělení, 
stehlikova@pnbrno.cz, 548 123 239.

ostatNí
 Praha

ÚPmd
vŘ – ústavní hygIenIk
 Požadujeme vzdělání VŠ lékař či 
magistr – odborný pracovník v ochra- 
ně a podpoře veřejného zdraví, praxe 
min. 5 let ve zdrav. zařízení.
 Nabízíme zázemí stabilní společ- 
nosti s tradicí, 5 týdnů dovolené, za-
městnanecké benefity, zajištění uby-
tování (pronájmu bytu) v Praze.
Nástup možný ihned. Prosíme o za-
slání cv s motivačními dopisy. 
 Kontakt: 296 511 240, 800, 
e-mail: personalni@upmd.eu.
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