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Jsme tu pro Vás již 9 let

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.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.

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

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

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/

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV ■ HLEDÁME ZUBNÍ LÉKAŘE

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

LÉKAŘI
PRAHA

MUDR. TEREZA
NOVÁČKOVÁ, PLDD

HLEDÁM
ZÁSTUP

Hledám zástup do ordinace
PLDD v P3 na dobu cca 3 měsíců (rekonvalescence po TEN).
Licence pro výkon soukromé
praxe nutná. SW Winmed.
Dohoda o odměně jistá.
■ Kontakt: 607 515 379

...............................
THOMAYEROVA
NEMOCNICE

PŘIJME
LÉKAŘE
STOMATOLOGA

THOMAYEROVA NEMOCNICE
VÍDEŇSKÁ 800, 140 59 PRAHA 4 KRČ přijme lékaře stomatologa na
částečný nebo plný úvazek pro
Stomatologické oddělení.
■ Požadujeme:
odbornou
a zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost podle zákona
č. 95/2004 Sb.; pečlivost a spolehlivost.
■ Nabízíme: práci v příjemném
kolektivu a mezioborovou spolupráci.
■ Zaměstnanecké benefity: pro
mimopražské možnost ubytování;
vlastní mateřskou školu a jesle;
vlastní rekreační zařízení; 5 týdnů
dovolené + 1 den indispozičního
volna; příspěvek na závodní stravování v areálu nemocnice; příspěvky z FKSP (na dětské tábory,
rekreaci, kulturní akce, masáže,
atd.); příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní
pojištění; možnost využití výhodných tarifů pro mobilní komunikaci; slevy v nemocniční lékárně
a prodejně zdravotnických potřeb; možnost sportovního vyžití
přímo v areálu nemocnice (aerobic, volejbal, tenis).
■ Nástup možný ihned nebo dle
dohody.
■ Nabídky zasílejte na
e-mail: karel.kamenik@ftn.cz,
tel.: 261 082 273

POLIKLINIKA
PROSEK A.S.

POLIKLINIKA
PROSEK A.S.,
PRAHA 9
PŘIJMEME
LÉKAŘE

Přijmeme do prac. poměru na
kratší úv. 0,4 (nebo DPP, DPČ) lékaře se specializ. způsob. v oboru:
- DIABETOLOGIE
- NEUROLOGIE.
■ Diabetolog: nástup ihned či
dle dohody. Pokud možno Po, Út.
■ Neurolog: nástup 1.1.2021 či
dle dohody. Pokud možno Čt, Pá.
Vhodné i pro důchodce (věk není
rozhodující). Prac. úv. dohodou.
■ Nabízíme: Zajištění ubytování.
Přátelský kolektiv. Podpora vzdělávání.
■ Benefity-např.: Příspěvek na
stravu, dovolenou, penzijní přip.,
kulturu, masáže, 3 dny sick days,
5 týdnů dovolené.
■ Nabídky (prof. životopis)
zašlete na e-mail:
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz
■ Kontakt: Prchalová O.,
personální odd., tel. 266 010 106.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

MEDICENTRUM
BEROUN S.R.O.

PSYCHIATR

Poliklinika v Berouně hledá odborného lékaře na tuto pozici:
PSYCHIATR na částečný úvazek.
■ Nabízíme výhodné platové
podmínky, práci v příjemném
kolektivu, možnost dalšího
vzdělávaní.
■ Kontakt: 311 746 155,
ciprova@medicentrum.cz

ONK, A.S.,
NEMOCNICE
KUTNÁ HORA

PŘIJME
LÉKAŘE –
DIABETOLOGA +
NA INTERNÍ ODD.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
B. BRAUN AVITUM, S.R.O.

Společnost B. Braun Avitum je
poskytovatelem špičkové nefrologické péče. V České republice
a na Slovensku působíme od
roku 1994 a aktuálně provozujeme celkem 40 dialyzačních středisek. Zajišťujeme hemodialýzu,
hemodiafiltraci i peritoneální
dialýzu. Součástí každého našeho střediska je také nefrologická
ambulance, kde poskytujeme
mimo jiné poradenství týkající
se dárcovství a transplantace
ledvin.

O pacienty se staráme i v oblasti
výživy, rodinných vztahů, sociální
problematiky a psychologie. Pomáháme tak pečovat nejen o pacienta, ale také o jeho rodinu, kterou
nemoc ovlivňuje.
Špičková péče o pacienty je pro
nás v B. Braun Avitum stejně důležitá jako péče o zaměstnance. Proto vytváříme bezpečné, pohodové
a motivující prostředí a takové
podmínky, abyste se do práce každý den těšili.
Více informací naleznete ZDE

Hlavní město Praha
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkce ředitele/ředitelky
pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy
Městská nemocnice následné péče se sídlem k Moravině 343/6, 190 00 Praha 9

Požadavky na uchazeče:

a) Obecné předpoklady
- občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
- plná svéprávnost
- bezúhonnost
b) Kvalifikační předpoklady
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
- praxe na vedoucí pozici (minimálně 5 let) u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb
- komplexní znalost problematiky zdravotnictví
- zkušenosti v oblasti následné a dlouhodobé péče výhodou
- analytické schopnosti, strategické plánování, komunikativnost, schopnost vést a motivovat lidi,
proaktivní přístup k práci, koncepční myšlení

Bližší informace naleznete na www.zdravotni.portal.eu

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

JIHOČESKÝ KRAJ

MUDR. LADA
PRŮDKOVÁ

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

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

HORNMED S.R.O.

LÉKAŘ/
LÉKAŘKA
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

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

ZP MV ČR

Hradec Králové
■ 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 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
penzijní připojištění, termín nástupu – dohodou.
■ Více informací a nabídka
volných míst na www.zpmvcr.cz
■ Kontakt:
hana.hlinovska@zpmvcr.cz;
272 095 231

Nabízíme:

- 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

Naléhavě hledám zástup PLDD
do ordinace v Náměšti nad
Oslavou.
■ Více info
na tel. 775 124 427.

- 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

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“.

Naše nemocnice disponuje 534
lůžky na 19 odděleních. Každoročně je u nás hospitalizováno průměrně 19 tisíc pacientů, počet

Písemná přihláška musí obsahovat:

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

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.

Primář/ka interního oddělení
- 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

ORDINACE PLDD
NÁMĚŠŤ
NAD OSLAVOU

REVIZNÍ LÉKAŘ
PRO LOKALITU
HRADEC KRÁLOVÉ HLEDÁM
Zdravotní pojišťovna ministerstva ZÁSTUP
vnitra České republiky PŘIJME
PLDD
REVIZNÍHO LÉKAŘE pro lokalitu:

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

Požadujeme:

VYSOČINA

operačních 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 na veškerá pracoviště v naší nemocnici, informace
o jednotlivých odděleních a ambulancích.
Více informací naleznete ZDE

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

Krásné Vánoce
a
šťastný nový rok
přeje

HEALTHCARE INSTITUTE CZECH
REPUBLIC O.P.S. – PROBĚHNUL
15. ROČNÍK ODBORNÉ KONFERENCE
EFEKTIVNÍ NEMOCNICE 2020

Ve dnech 24.11.2020 a 25.11.2020
se uskutečnil již 15. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2020 – Strategie zdravotních
pojišťoven, nemocnic a ambulancí“. Letos tato akce probíhala
s ohledem na aktuální situaci netradičně v online podobě. Organizátorem odborné konference je
organizace HealthCare Institute,
o.p.s., která se již více než 15 let
zabývá oblastí zdravotnictví.
Záštitu nad letošní odbornou konferencí přijali prezident České republiky Ing. Miloš Zeman, dr. h. c.,
předseda vlády České republiky

ČESKÁ
LABORATORNÍ S.R.O.

ZDRAVOTNÍ
LABORANT
MIKROBIOLOGIE
A BIOCHEMIE

Ing. Andrej Babiš, místopředsedkyně vlády a ministryně financí JUDr.
Alena Schillerová, PhD., předseda
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky Mgr. Radek Vondráček, předsedkyně Výboru pro
zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.,
ministr zdravotnictví České republiky doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
a rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,
MBA...
Více informací naleznete ZDE
■ Nabízíme: 6 týdnů dovolené, stravenky, MultiSport.
■ Požadujeme:

v oboru zdravotní laborant
nebo laboratorní asistent.
■ Místo pracoviště:
Pod Krejcárkem 975/2,
Praha 3
■ V případě zájmu

Česká laboratorní s.r.o.
hledá zdravotního laboranta
na oddělení mikrobiologie
a biochemie.

pište na
klima@ceslab.cz
nebo volejte: 778 428 633
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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

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; trestní bezúhonnost
a zdravotní způsobilost; spolehlivost, flexibilnost; schopnost
samostatné a týmové práce;
znalost práce na PC (Word, Excel); ochota k dalšímu vzdělávání
■ Nabízíme: pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením; možnost
okamžitého nástupu; zázemí
úspěšné a stabilní společnosti;
moderní a příjemné pracovní prostředí; možnost dalšího
vzdělávání financovaného

zaměstnavatelem;

podpora

dalšího profesního rozvoje;
5 týdnů dovolené; závodní stra-

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

vování.
■ 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,
e-mail: vlasta.kasparova@kzcr.eu

MASARYKOVA
NEMOCNICE
V ÚSTÍ NAD
LABEM, O.Z.

PŘIJME
VŠEOBECNÉ
A DĚTSKÉ
SESTRY
■ Požadujeme: vysokoškolské/
středoškolské vzdělání; odborná
způsobilost k výkonu povolání
všeobecné a dětské sestry; trestní
bezúhonnost a zdravotní způsobilost; spolehlivost, flexibilnost;
schopnost samostatné a týmové
práce; znalost práce na PC (Word,
Excel); ochota k dalšímu vzdělávání.
■ Nabízíme: pracovní poměr
s odpovídajícím finančním ohodnocením; možnost okamžitého
nástupu; zázemí úspěšné a stabilní společnosti; moderní a příjemné pracovní prostředí; možnost dalšího vzdělávání financovaného zaměstnavatelem; podpora dalšího profesního rozvoje;
5 týdnů dovolené; závodní stravování.
■ Kontakt:
Krajská zdravotní, a.s.
Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.,
Sociální péče 3316/12A,
401 13 Ústí nad Labem
Dětská klinika –
vrchní sestra
Mgr. Marie Lulková,
tel.: 477 112 302,
e-mail: marie.lulkova@kzcr.eu

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 si zakládá mimo jiné na minimálních
čekacích dobách pro pacienty.
Našim cílem je nabídnout pacientům takové lékařské služby, o které
projevili sami zájem. Již nyní víme,
že zdravotnické centrum „ušité na
míru“ mnozí oceňují a vítají.
Více informací naleznete ZDE

HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ
PRACOVNÍ NABÍDKY, ALE
I ZAJÍMAVÉ INFORMACE
Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?
Staňte se našimi fanoušky 
LISTOPAD 2020

Jsme tu pro Vás již 9 let

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV ■ HLEDÁME ZUBNÍ LÉKAŘE

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

