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ZÁŘÍ 2020

Do Olivovy dětské léčebny v Říčanech u Prahy přijmeme zdravotní sestru, která kromě své práce miluje také děti 
a má srdce na správném místě. 
■ Co byste měli mít: především odhodlání pomáhat a předat dětem to nejlepší, co ve vás vězí. Nesmí chybět ani laskavý a empatický přístup k našim klientům.
■ Co máme my: ubytování v areálu léčebny, příjemné a klidné prostředí léčebny, stravování za zvýhodněné ceny, 25 dní dovolené, 3 dny sick days, 
Multisport kartu nebo hrazené vzdělávání a účast na konferencích. 
■ Těší se na Vás: Olga Trnková a celý tým léčebny. Tel: 602 627 741, email: personal@olivovna.cz

Domov pro seniory Chodov přijme všeobecné sestry. 
Nepřetržitý provoz, 12-ti hodinové směny. 
■ Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, penzijní připojištění, příspěvek na rekreaci, závodní stravování, aj.
■ Požadujeme odbornou způsobilost dle zákona 96/2004 Sb.a pozitivní vztah k seniorům.
■ Kontakt: pavla.cernovicka@seniordomov.cz, tel.: 773 808 815

Přijmeme všeobecné a praktické sestry na lůžková oddělení, ergoterapeuta
■ Kontakt: Mgr. Edita Klavíková, MBA (e-mail: hlavni-sestra@nemst.cz, tel.: 721 513 566, 383 314 114)
a lékaře na interní, gynekologicko-porodnické, dětské, oční, ARO-JIP, plicní a neurologické oddělení
■ Kontakt: Ivana Kačírková (e-mail: personalni@nemst.cz, tel.: 723430161, 383314125)
■ Nabízíme: práce v moderní nemocnici s širokým spektrem základních i specializovaných oborů; zajímavé finanční ohodnocení; maximální podpora celoživotního 
vzdělávání; přátelské pracovní prostředí; ubytování, stravování, 5 týdnů dovolené, příspěvek na životní pojištění, možnost rekreace na Šumavě, zvýhodněné telefonní 
tarify, slevy v nemocniční lékárně, nepovinná očkování; využití dětské skupiny; stipendia  pro budoucí lékařské  i nelékařské profese

Pro přední pražskou kliniku zabývající se léčbou neplodnosti a zachování plodnosti hledáme zdravotní sestru:
- min. SŠ/VOŠ vzdělání; praxe  v oboru asist. reprodukce (IVF) není nutná; angličtina - mírně pokročilá.
■ Nabízíme: vynikající platové ohodnocení; HPP; další profesní rozvoj a školení; ambulantní provoz (pouze denní směny); - možnost práce se zahraniční klientelou
■ Kontakt: kotoucova@pragueivf.cz

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA ■  PŘIJMEME ZDRAVOTNÍ SESTRU DO DĚTSKÉ LÉČEBNY

DOMOV PRO SENIORY CHODOV ■  PŘIJME VŠEOBECNÉ SESTRY

NEMOCNICE STRAKONICE ■  PŘIJMEME LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ, SESTRY A ERGOTERAPEUTA

PRAGUE FERTILITY CENTRE ■  ZDRAVOTNÍ SESTRA

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

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV ■ HLEDÁME ZUBNÍ LÉKAŘE

Nemocnice Na Františku, Praha 1 přijme: lékař specialista v oboru RDG; fyzioterapeut; všeobecná a praktická sestra; zdravotnický 
záchranář; ošetřovatel, sanitář a pro nové odd. ARO: sestra se specializovanou způsobilostí ARIP; všeobecná a praktická sestra; 
zdravotnický záchranář; ošetřovatel, sanitář
■ Nabízíme:  příjemné kulturně-historické prostředí v centru Prahy; práce v akreditovaném zdravotnickém zařízení; parkování 
v areálu nemocnice; velmi dobré platové podmínky; pro mimopražské ubytovna, popř. služební byt; kvalitní stravování (obědy, večeře) v ceně 25Kč; výhody z kolektivní 
smlouvy (23 hodin volna navíc, penzijní připojištění, 2x ročně příspěvek na kulturu, sport, vzdělávání a rekreaci aj.); odborný i osobní růst, a další vzdělávání 
(kurzy, specializace, semináře, e-learning, odborné konference aj.); možnost uzavření pracovního poměru i na zkrácený úvazek
■ Kontakt: Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM, T: +420 222 801 370, M: Yvona.Vlckova@nnfp.cz, www.nnfp.cz

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU ■  PŘIJME LÉKAŘE A NELÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ

NEMOCNICE

KRNOVSKÁ



ČESKÁ REPUBLIKA
ZP MV ČR
PŘIJME REVIZNÍHO LÉKAŘE 
PRO LOKALITU BRNO,  
OSTRAVA NEBO OLOMOUC 
A JIHLAVA
Zdravotní pojišťovna ministerstva vni-
tra České republiky PŘIJME REVIZNÍHO 
LÉKAŘE pro lokality: Brno, Ostrava nebo 
Olomouc a Jihlava
■ Pracovní náplň: kontrolní a revizní 
činnost, realizace fyzických revizí, posu-
zování 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 nej-
větší zaměstnanecké zdravotní pojišťov-
ně v ČR, pracovní poměr na plný (37,5 
hodin týdně)nebo zkrácený pracovní 
úvazek (min. 22,5 hodin týdně), pruž-
nou pracovní dobu, volné víkendy, bez 
nočních směn, zajímavé finanční ohod-
nocení, možnost vzdělávání prostřed-
nictvím 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

PRAHA
REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA  
REZIDENČNÍ MÍSTA
Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 00 

Praha 2 vyhlašuje ve smyslu Dotačního 
programu Ministerstva zdravotnictví 
a vyhlášky č. 186 / 2009 Sb. výběrové 
řízení na čtyři rezidenční místa lékaře 
v oboru: Revmatologie
■ Písemné přihlášky je možno do-
ručit vyhlašovateli osobně či poštou 
do 18.9.2020. K případným následným 
osobním pohovorům budou účastníci 
hodnotící komisí vyzváni elektronicky. 
■ Do výběrového řízení na rezidenč-
ní místo se mohou přihlásit:
lékaři ve specializační přípravě pro obor 
revmatologie (zařazení do oboru po 
1.7.2017); absolventi magisterského vy-
sokoškolského studia v oboru všeobec-
né lékařství 
■ Doklady nutné k účasti na výbě-
rovém řízení: přihláška do výběrového 
řízení – Příloha 3 ke stažení na (https://
www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/
informace-k-vyberovemu-rizeni-
rezidencni-mista-2020_19495_
4102_3.html); osobní dotazník – Příloha 
4 ke stažení na (https://
www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/
informace-k-vyberovemu-rizeni-
rezidencni-mista-2020_19495_
4102_3.html) + 1 fotografie pasového 
formátu; lékařský posudek o zdravotní 
způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 
3 měsíců); výpis z  Rejstříku trestů nebo 
výpis z obdobného rejstříku (ne starší 
3 měsíců); neověřená kopie potvrzení 
o zařazení do oboru specializačního 
vzdělávání; neověřená kopie dokladů 
o odborné způsobilosti; neověřená 
kopie dokladů o získání specializova-
né způsobilosti nebo zvláštní odborné  
způsobilosti, pokud ji získal; přehled od-
borné praxe (včetně potvrzení o uzna-
telných zápočtech předchozí praxe)
■ Hodnotící kritéria: formální nále-
žitosti: úplné doložení všech požado-
vaných dokladů; vzdělání a kvalifikace, 
jazykové znalosti; odborné znalosti 
a dovednosti - práce s počítačem, stát-

ní zkoušky; osobnostní předpoklady; 
upřednostněni budou uchazeči z regi-
onů, ve kterých není zajištěna revmato-
logická péče a uchazeči po absolvování 
interního kmene
■ Způsob hodnocení uchazečů: hod-
notící komise posoudí splnění hodnotí-
cích kritérií a stanoví pořadí uchazečů o  
rezidenční místo
■ Kontakty pro případné dotazy:
Jana Rejmonová (personalista) 
rejmonova@revma.cz 
MUDr. Marta Olejárová, CSc. (školitel) 
olejarova@revma.cz
...............................
GLOBAL ASSISTANCE
LÉKAŘ S ČJ A AJ
LÉKAŘ s ČJ a AJ pro koordinaci cestovní/
zdravotní asistence
■ Náplní práce je posuzování léčby kli-
entů a komunikace se zdrav. zařízeními 
v zahraničí, případně repatriace.
Zkrácený úvazek 1-2 dny v týdnu (úterý 
anebo čtvrtek) s docházením do kanceláře.
■ Bližší informace na hr@1220.cz.

STŘEDOČESKÝ KRAJ
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME LÉKAŘE DO  
SPECIALIZOVANÝCH  
AMBULANCÍ
ENDOKRINOLOGIE, DIABETOLOGIE, 
OČNÍ, UROLOGIE, REHABILITACE. 
Možno i kratší úvazek či dohoda. Min. 
kmen podmínkou. Moderní a špičkově 
vybavené ambulance!
■ Nabízíme nadstandardní mzdu, pří-
spěvek na penzijní připojištění, stravová-
ní, 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

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME LÉKAŘE  
NA ODDĚLENÍ
CHIRURGIE, NEUROLOGIE, PATOLOGIE, 
REHABILITACE, ORL, RDG. 
■ Nabízíme moderní pracoviště a špič-
kové přístroje, rodinnou atmosféru, pod-
poru vzdělávání a rozvoje, ŽÁDNÉ KVA-
LIFIKAČNÍ DOHODY NA SPECIALIZAČNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ, výhodné mzdové pod-
mínky,volno po službách, 25 dní dovo-
lené + 2 sick days, penzijní připojištění, 
jazyky, stravování, jesle a další benefity. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554................................
NEMOCNICE BENEŠOV
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ  
NEMOCNICE BENEŠOV –  
LÉKAŘ NA ÚSTAVNÍ  
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Specializovaná způsobilost podmínkou. 
Práce na DPČ. 
■ 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.
...............................
IRIS OČNÍ, S.R.O.
PŘIJMEME OČNÍHO  
LÉKAŘE/KU
Přijmeme očního lékaře/ku do ambulan-
ce v Lysé n/L.
■ Nabízíme: pružnou pracovní dobu 
dle vl. možností, libovolný pracovní úva-
zek, nadstandardní ohodnocení, práce 
v týmu s optometristou,1x ročně brýle 
zdarma, možnost dopravy do/ z Lysé/z.
■ Požadujeme: pro klientský přístup
■ Kontakt: tel. 603 119 002, 
mail: ordinace.ocni@gmail.com

LÉKAŘI

Přijme lékaře/lékařky na akreditované pracoviště interního oddělení a lékaře/lékařku diabetologa
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, bohaté zaměstnanecké benefity, zázemí krajské nemocnice akreditované SAK, podporujeme profesní růst a rozvoj
■ Požadujeme: odbornou způsobilost, 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

ONK, A.S., NEMOCNICE KUTNÁ HORA ■ PŘIJME LÉKAŘE – DIABETOLOGA + NA INTERNÍ ODD.

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

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY ■ HLEDAJÍ VEDOUCÍHO LÉKAŘE/LÉKAŘKU

■ Nabízíme  - zajímavé finanční ohodnocení; odborný i osobní růst; prostředí vybavené nejmodernějšími technologiemi v centru Prahy; služební byt vedle kliniky; 
možnost práce na plný i zkrácený úvazek; přátelské pracovní prostředí
■ Kontakt: S. Kaňuková, tel.+420724169834,  www.drstuchla.cz

SPOTT PRAHA, S.R.O.- OČNÍ KLINIKA ■ PŘIJME ATESTOVANÉHO LÉKAŘE/KU- PRAHA 1



JIHOČESKÝ KRAJ

JIHOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE TÁBOR, A.S.
ORL ODDĚLENÍ NEMOCNICE 
TÁBOR, A.S. HLEDÁ LÉKAŘE, 
MEDIKY
Vážené lékařky, vážení lékaři, medici, 
ráda bych Vám lékařkám, lékařům 
kategorie L1, L2 nebo L3, ale i budou-
cím lékařkám, lékařům nabídla práci 
na ORL oddělení Nemocnice Tábor, 
a.s. Jsme akreditované pracoviště na 
nové vzdělávací programy
■ Co mohu nabídnout? Na našem 
nově zrekonstruovaném ambulant-
ním a lůžkovém oddělení jsou oše- 
třováni a léčeni pacienti s chorobami 
horních cest dýchacích a polykacích, 
nemocemi ucha a poruchami rov-
nováhy. Zaměřujeme se mimo jiné 
na operační léčbu nosní polyposy, 
endonasální chirurgií, operace nosní 
přepážky, endoskopicky asistované 
adenotomie, tonzilektomie, operace 
hlasivek, operace rezistencí v ORL ob-
lasti s neuromonitorací a jiné operace.
■ A hlavně? náborový příspěvek dle 
praxe a dohody; stipendijní příspěvek 
5.000, - až 10.000, - pro mediky v po-
sledních ročnících; možnost ubyto-
vání na ubytovně nebo příspěvek na 
ubytování od zaměstnavatele; mož-
nost vzdělávání v rámci aktuálního 
vzdělávacího programu na našem 
akreditovaném pracovišti, další po-
vinné stáže máme smluvně zajištěny 
v Nemocnici ČB a  s předními klinika-
mi v Praze; umožnujeme samozřejmě 
účast i na stážích nad rámec vzdělá-
vacího programu; garance ukončení 
vzdělávání atestací po předepsané 
době vzdělávacího programu; bez 
smluvního závazku k nemocnici, žád-
ná kvalifikační dohoda! 5 týdnů dovo-
lené; malebná krajina Jižních Čech
■ Zaujala Vás moje nabídka nebo 
o ní uvažujete, máte jakýkoliv dotaz? 
zde je mé telefonní číslo: 775 897 484, 
723 831 708 (prosím neváhejte mě 
kontaktovat); pokud preferujete mai-
lovou komunikaci, určitě se mi ozvěte 
na můj mail: 
jana.voldanova@nemta.cz, 
jvoldanova@seznam.cz
Nabízím Vám kdykoliv nezávaznou 
„stáž na zkoušku“ na den čí více s cí-
lem poznat kolektiv, pracovní pro-
stření našeho oddělení a samozřejmě 
i město Tábor; fotogalerie a další infor-
mace nejen o našem oddělení nalez-
nete na www.nemta.cz
Těším se na shledání
prim. MUDr. Jana Voldánová

ZP MV ČR
PŘIJME REVIZNÍHO LÉKAŘE 
NEBO FARMACEUTA PRO 
LOKALITU ČESKÉ BUDĚJOVICE
Zdravotní pojišťovna ministerstva vni-
tra České republiky PŘIJME REVIZNÍHO 

LÉKAŘE NEBO FARMACEUTA pro lokali-
tu: České Budějovice
■ Pracovní náplň: provádění fyzické 
kontroly poskytovatelů zdravotních 
služeb v rozsahu platných právních 
předpisů vč. vyhotovení kontrolní zprá-
vy, posuzování a schvalování žádanek 
o schválení (povolení) zdravotnických 
prostředků a léčiv a další…
■ Požadujeme: absolvování lékařské/
farmaceutické fakulty, u lékařů speciali-
zovaná způsobilost MZ ČR podmínkou 
a obecnou znalost legislativního rámce 
poskytování zdravotních služeb
■ Nabízíme: stabilní zaměstnání v nej-
větší zaměstnanecké zdravotní pojišťov-
ně v ČR, pracovní poměr na plný (37,5 
hodin týdně)nebo zkrácený pracovní 
úvazek (min. 22,5 hodin týdně), pruž-
nou pracovní dobu, volné víkendy, bez 
nočních směn, zajímavé finanční ohod-
nocení, možnost vzdělávání prostřed-
nictvím 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

NEMOCNICE  
JINDŘICHŮV HRADEC
PŘIJME LÉKAŘE  
NA ODDĚLENÍ ORL
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 
přijme na ORL odd. lékaře/ku (vhodné 
i pro absolventy, specializ. způsobilost 
výhodou). 
■ Nabízíme dobré finanční ohod-
nocení, podmínky pro osobní a pro-
fesionální rozvoj, získání atestace bez 
smluvního závazku, jsme držiteli akre-
ditace pro další vzdělávání, 5 týdnů 
dovolené, příspěvek na penzijní při-
pojištění. 
Nástup ihned nebo dle dohody. 
■ Kontakt: prim. ORL oddělení 
MUDr. B. Markalous, tel.384 376 143, 
147, markalous@nemjh.cz.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

NEMOCNICE AGEL  
NOVÝ JIČÍN A. S.
PŘIJMEME NEUROLOGA
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. nabí-
zí nástupní bonus až 30 tis. Kč - bez 
závazků, dále ubytování, možnost 
vyškolení v EEG, EMG, EP a neurosono 
diagnostických metodách a mnoho 
dalších benefitů. 
■ Kontakt: Bc. Lenka Sokolovská; 
tel.: +420 601 321 661; 
e-mail: kariera@nnj.agel.cz 

NEMOCNICE AGEL  
NOVÝ JIČÍN A. S.
PŘIJMEME GYNEKOLOGA

Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. nabízí 
nástupní bonus až 30 tis. Kč - bez závaz-
ků, dále ubytování, špičkové pracoviště 
s robotickou chirurgií a mnoho dalších 
benefitů. 
■ Kontakt: Bc. Lenka Sokolovská; 
tel.: +420 601 321 661; 
e-mail: kariera@nnj.agel.cz 
...............................
NEMOCNICE AGEL  
NOVÝ JIČÍN A. S.
PŘIJMEME LÉKAŘE  
NA PLICNÍ ODDĚLENÍ
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. nabízí 
nástupní bonus až 30 tis. Kč - bez zá-
vazků, dále ubytování a mnoho dalších 
benefitů.
■ Kontakt: Bc. Lenka Sokolovská; 
tel.: +420 601 321 661; 
e-mail: kariera@nnj.agel.cz
...............................
NEMOCNICE AGEL  
NOVÝ JIČÍN A. S.
PŘIJMEME LÉKAŘE  
NA HEMODIALÝZU
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. nabízí 
nástupní bonus až 30 tis. Kč - bez zá-
vazků, dále ubytování a mnoho dalších 
benefitů.

■ Kontakt: Bc. Lenka Sokolovská; 
tel.: +420 601 321 661; 
e-mail: kariera@nnj.agel.cz 

MĚSTSKÁ NEMOCNICE  
V ODRÁCH, P. O.
PŘIJMEME LÉKAŘE
/LÉKAŘKU NA ODDĚLENÍ 
INTERNA A NÁSLEDNÁ PÉČE
■ Požadujeme: specializovanou 
způsobilost v oboru vnitřní lékařství, 
gastroenterologie nebo geriatrie, 
příp. odbornou způsobilost; zdravot-
ní způsobilost a trestní bezúhonnost
■ Nabízíme: práci lékaře na plný úva-
zek, vhodné i pro lékaře v přípravě i ab-
solventy LF; plat podle NV č.341/2017 
Sb. podle kvalifikace a délky praxe;  
5 týdnů dovolené; dobré pracovní 
podmínky a vstřícný pracovní kolek-
tiv; zaměstnanecké benefity – stravo-
vání, příspěvky na PP a další; možnost 
samostatné a tvůrčí práce, další vzdě-
lávání; možnost přednostního přidě-
lení městského bytu
■ Informace: Ing. Martin Šmaus, ředitel
Tel.: 556 778 170, e-mail: 
martin.smaus@nemocniceodry.cz
www.nemocniceodry.cz

NEMOCNICE AGEL NOVÝ JIČÍN A. S.
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

Nemocnice Nový Jičín je 
jedinou nemocnicí s kom-
plexní strukturou posky-
tované zdravotní péče v 
novojičínském regionu. 
Do její spádové oblas- 
ti patří na 170 tisíc obyvatel. 
Součástí Nemocnice Nový 
Jičín je také detašované pra-
coviště ve Vítkově a nadre-
gionální špičkové Komplexní 
onkologické centrum.

I díky němu byly v nemocnici 
otevřeny centrální operační sály 
a anesteziologicko-resuscitační 
oddělení vybavené nejmoder-
nějším vybavením, včetně robo-
tického systému pro operační 
výkony. Díky této dvousetmilio-
nové investici vzniklo pracoviště, 
které svou výbavou a komplexní 
technikou patří ke špičce v rámci 
České republiky, ale i střední a vý-
chodní Evropy.



NELÉKAŘI
PRAHA

DOMOV SV. KARLA  
BOROMEJSKÉHO
HLEDÁ NELÉKAŘE  
VÍCE SPECIALIZACÍ
Domov sv. Karla Boromejského v Ře-
pích hledá: STANIČNÍ SESTRU se zku-
šeností práce na interně nebo LDN 
a  s vedením kolektivu, ZDRAVOTNÍ 
SESTRU NA SMĚNNÝ PROVOZ, FY-
ZIOTERAPEUTA (MUŽE I ŽENU) na 
částečný úvazek nebo DPČ (pro ženy 
ubytování)
■ Životopisy prosím zasílejte na: 
konsolata@domovrepy.cz

ČESKÁ LABORATORNÍ S.R.O.
LABORATORNÍ  
ASISTENT  
NA CENTRÁLNÍ PŘÍJEM
Česká laboratorní s.r.o. hledá labo-
ratorní asistenty na centrální příjem. 
Budete připravovat materiál k dalšímu 
zpracování.
■ Nabízíme: 6 týdnů dovolené, stra-
venky, MultiSport
■ Požadujeme: vzdělání v oboru la-
boratorní asistent
■ Místo pracoviště: 
Pod Krejcárkem 975/2, 
Praha 3
■ V případě zajmu piště na 
klima@ceslab.cz 
nebo volejte: 778 428 633

ČESKÁ LABORATORNÍ S.R.O.
ZDRAVOTNÍ  
LABORANT  
IMUNOLOGIE
Česká laboratorní s.r.o. hledá zdra-
votního laboranta na oddělení imu-
nologie.
■ Nabízíme: 6 týdnů dovolené, stra-
venky, MultiSport
■ Požadujeme: vzdělání v oboru 
zdravotní laborant nebo laboratorní 
asistent
■ Místo pracoviště: 
Pod Krejcárkem 975/2, 
Praha 3
■ V případě zajmu piště na 
klima@ceslab.cz 
nebo volejte: 778 428 633

STŘEDOČESKÝ KRAJ
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME RADIOLOGICKÉHO 
ASISTENTA
Výhodná mzda + NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK, 
moderní pracoviště a špičkové přístroje, 
stabilní kolektiv, profesní a osobní roz-
voj, příspěvek na bydlení pro mimo-be-
nešovské uchazeče, zajištění ubytování, 
penzijní připojištění, stravování, jesle, 
jazyky, 25 dní dovolené + 5 dní dodatko-
vé dovolené + 2 sick days, další benefity. 
■ Více informací na 
www.hospital-bn.cz 
■ Kontakt: 317 756 554, 
pam@hospital-bn.cz
...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME FYZIOTERAPEUTY DO 
NOVÉHO REHABILITAČNÍHO 
CENTRA
ROZJEZD NOVÉHO KOMPLEXNÍ REHABI-
LITAČNÍHO CENTRA!
■ Nabízíme výhodnou mzdu + NÁ-
BOROVÝ PŘÍSPĚVEK,moderní pracoviště 
a špičkové přístroje, příjemný kolektiv, 
profesní a osobní rozvoj, příspěvek na 
bydlení pro mimo-benešovské uchaze-
če, zajištění ubytování, penzijní připojiš-
tění, stravování, jesle, jazyky, 25 dní do-
volené + 2 sick days, další benefity.
■ Více informací na 
www.hospital-bn.cz
■ Kontakt: 317 756 554, 
pam@hospital-bn.cz

NEJEN odborné ➜
➜ bestsellery ➜ e-knihy 
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Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?
Staňte se našimi fanoušky 

Zdarma si stáhněte aktuální 
měsíční přehled na Váš e-mail

Hledáte nové zaměstnání? 
Vybojujeme Vám  
ty nejlepší podmínky

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz
Jsme tu pro Vás již 8 let

ZÁŘÍ 2020

Do Olivovy dětské léčebny v Říčanech u Prahy přijmeme zdravotní sestru, která kromě své práce miluje také děti 
a má srdce na správném místě. 
■ Co byste měli mít: především odhodlání pomáhat a předat dětem to nejlepší, co ve vás vězí. Nesmí chybět ani laskavý a empatický přístup k našim klientům.
■ Co máme my: ubytování v areálu léčebny, příjemné a klidné prostředí léčebny, stravování za zvýhodněné ceny, 25 dní dovolené, 3 dny sick days, 
Multisport kartu nebo hrazené vzdělávání a účast na konferencích. 
■ Těší se na Vás: Olga Trnková a celý tým léčebny. Tel: 602 627 741, email: personal@olivovna.cz

Domov pro seniory Chodov přijme všeobecné sestry. 
Nepřetržitý provoz, 12-ti hodinové směny. 
■ Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, penzijní připojištění, příspěvek na rekreaci, závodní stravování, aj.
■ Požadujeme odbornou způsobilost dle zákona 96/2004 Sb.a pozitivní vztah k seniorům.
■ Kontakt: pavla.cernovicka@seniordomov.cz, tel.: 773 808 815

Přijmeme všeobecné a praktické sestry na lůžková oddělení, ergoterapeuta
■ Kontakt: Mgr. Edita Klavíková, MBA (e-mail: hlavni-sestra@nemst.cz, tel.: 721 513 566, 383 314 114)
a lékaře na interní, gynekologicko-porodnické, dětské, oční, ARO-JIP, plicní a neurologické oddělení
■ Kontakt: Ivana Kačírková (e-mail: personalni@nemst.cz, tel.: 723430161, 383314125)
■ Nabízíme: práce v moderní nemocnici s širokým spektrem základních i specializovaných oborů; zajímavé finanční ohodnocení; maximální podpora celoživotního 
vzdělávání; přátelské pracovní prostředí; ubytování, stravování, 5 týdnů dovolené, příspěvek na životní pojištění, možnost rekreace na Šumavě, zvýhodněné telefonní 
tarify, slevy v nemocniční lékárně, nepovinná očkování; využití dětské skupiny; stipendia  pro budoucí lékařské  i nelékařské profese

Pro přední pražskou kliniku zabývající se léčbou neplodnosti a zachování plodnosti hledáme zdravotní sestru:
- min. SŠ/VOŠ vzdělání; praxe  v oboru asist. reprodukce (IVF) není nutná; angličtina - mírně pokročilá.
■ Nabízíme: vynikající platové ohodnocení; HPP; další profesní rozvoj a školení; ambulantní provoz (pouze denní směny); - možnost práce se zahraniční klientelou
■ Kontakt: kotoucova@pragueivf.cz

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA ■  PŘIJMEME ZDRAVOTNÍ SESTRU DO DĚTSKÉ LÉČEBNY

DOMOV PRO SENIORY CHODOV ■  PŘIJME VŠEOBECNÉ SESTRY

NEMOCNICE STRAKONICE ■  PŘIJMEME LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ, SESTRY A ERGOTERAPEUTA

PRAGUE FERTILITY CENTRE ■  ZDRAVOTNÍ SESTRA

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

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV ■ HLEDÁME ZUBNÍ LÉKAŘE

Nemocnice Na Františku, Praha 1 přijme: lékař specialista v oboru RDG; fyzioterapeut; všeobecná a praktická sestra; zdravotnický 
záchranář; ošetřovatel, sanitář a pro nové odd. ARO: sestra se specializovanou způsobilostí ARIP; všeobecná a praktická sestra; 
zdravotnický záchranář; ošetřovatel, sanitář
■ Nabízíme:  příjemné kulturně-historické prostředí v centru Prahy; práce v akreditovaném zdravotnickém zařízení; parkování 
v areálu nemocnice; velmi dobré platové podmínky; pro mimopražské ubytovna, popř. služební byt; kvalitní stravování (obědy, večeře) v ceně 25Kč; výhody z kolektivní 
smlouvy (23 hodin volna navíc, penzijní připojištění, 2x ročně příspěvek na kulturu, sport, vzdělávání a rekreaci aj.); odborný i osobní růst, a další vzdělávání 
(kurzy, specializace, semináře, e-learning, odborné konference aj.); možnost uzavření pracovního poměru i na zkrácený úvazek
■ Kontakt: Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM, T: +420 222 801 370, M: Yvona.Vlckova@nnfp.cz, www.nnfp.cz

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU ■  PŘIJME LÉKAŘE A NELÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ

NEMOCNICE

KRNOVSKÁ

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

SPOTT PRAHA, S.R.O.- OČNÍ KLINIKA
PŘEDSTAVENÍ KLINIKY

Oční klinika SPOTT PRAHA s.r.o. 

patří mezi přední oční kliniky, 

které jsou zaměřené na odborná 

vyšetření očních onemocnění.

Klinika se nachází v příjemném 

kulturně-historickém prostředí v 

centru Prahy 1. Samozřejmostí je 

vstřícné jednání a vysoký standard 

kvality přístrojového vybavení. Pri-

oritou kliniky je vyšetření používá-

ním nejmodernějších technologií, 

které jsou jedinečným přínosem 

pro včasnou diagnostiku závaž-

ných očních onemocnění. Od 

počátků naší kliniky klademe velký 

důraz především na preventivní... 

Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-kliniky-1


■ Nabízíme: práci na plný úva-
zek v moderně vybavené laboratoři  
splňující podmínky Auditu II NASKL; 
plat podle NV č.341/2017 Sb. podle 
kvalifikace a délky praxe; 5 týdnů 
dovolené; dobré pracovní podmín-
ky a vstřícný pracovní kolektiv; za-
městnanecké benefity – stravování, 
příspěvky na PP a další; možnost sa-
mostatné a tvůrčí práce, další vzdělá-
vání; možnost přednostního přiděle-
ní městského bytu
■ Informace: Ing. Martin Šmaus, 
ředitel
Tel.: 556 778 170, e-mail: 
martin.smaus@nemocniceodry.cz
www.nemocniceodry.cz

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME VŠEOBECNÉ SESTRY
LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ I AMBULANTNÍ 
PROVOZY – NEPŘETRŽITÝ PROVOZ.Mo-
derní prostředí, rodinná atmosféra, elek-
tronická dokumentace, výhodná mzda 
+ náborový příspěvek, příspěvek na 
bydlení pro mimo-benešovské, zajištění 
ubytování, osobní rozvoj, stravování, jes-
le, penzijní připojištění, 25 dní dovolené 
+ 2 sick days, další benefity. NEPOŽADU-
JEME KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA SPECI-
ALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!
■ Více info na 
www.hospital-bn.cz
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz,
tel.: 317 756 554.

NEMOCNICE MĚŠICE
PŘIJME  
FYZIOTERAPEUTA/KU
Nemocnice Měšice – CIOP, z.s. Praha 
– východ, přijme na lůžka násl. péče 
fyzioterapeuta/ku. 
■ Požadujeme odpovídající vzdě-
lání, spolehlivost, pozitivní přístup 
k práci.
■ Nabízíme příspěvek na zlepšení 
zaměstnanosti 50 000,- Kč, stabilní 
zázemí, dobré platové podmínky, za-
městnanecké výhody, možnost uby-
tování.
Dobrá dostupnost MHD.
■ Kontakt: vrchní sestra J. Součková,  
tel. 283 981 049, 606 126 009, E-mail : 
jaroslava.souckova@nemocnicemesice.cz

NEMOCNICE TŘEBOTOV
FYZIOTERAPEUT
Nemocnice Třebotov hledá fyziotera-
peuty pro péči o pacienty na lůžkách 
následné péče.
■ Nabízíme nadstandardní mzdo-
vé ohodnocení (40.000 Kč), možnost 
měsíčních odměn, ubytování, 5 týdnů 
dovolené, stravenky, možnost dalšího 
vzdělávání, dostupnost v rámci praž-
ské MHD, příjemné rodinné pracovní 
prostředí v lesoparku, další benefity.
■ V případě zájmu kontaktujte 
vrchní sestru Petru Bubíkovou, 
tel.: 736 750 853, e-mail: 
petra.bubikova@nemocnice-trebotov.cz

NEMOCNICE TŘEBOTOV 
VŠEOBECNÁ / PRAKTICKÁ 
SESTRA
Nemocnice Třebotov hledá všeo- 
becné či praktické sestry pro přímou 
péči o pacienty na lůžkách následné 
péče
■ Nabízíme nadstandardní mzdo-
vé ohodnocení – 34.000 – 37.000 Kč, 
možnost měsíčních odměn, ubytová-
ní, 5 týdnů dovolené, stravenky, mož-
nost dalšího vzdělávání, dostupnost 
v rámci pražské MHD, příjemné ro-
dinné pracovní prostředí v lesoparku, 
další benefity.
■ V případě zájmu kontaktujte 
vrchní sestru Petru Bubíkovou, 
tel.: 736 750 853, e-mail: 
petra.bubikova@nemocnice-trebotov.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MĚSTSKÁ NEMOCNICE  
V ODRÁCH, P. O.
PŘIJMEME ODBORNÉHO  
PRACOVNÍKA  
V LABORATORNÍCH  
METODÁCH A  V PŘÍPRAVĚ 
LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ  
S PERSPEKTIVOU POZICE 
VEDOUCÍHO LABORATOŘE
■ Požadujeme: atestaci v oboru 
klinická biochemie nebo zařazení do 
specializační přípravy nebo absolvo-
vání AKK Odborné zdravotnické labo-
ratorní metody; zdravotní způsobilost 
a trestní bezúhonnost.

NEMOCNICE STRAKONICE, A. S.
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

Strakonická nemocnice je dnes mo-
derní evropskou okresní nemocnicí, 
která do svého rozvoje v posled-
ních deseti letech investovala přes 
1,2 miliardy korun a v letech 2009 
a 2019 zvítězila v žebříčku Nejlepší 
nemocnice České republiky.

Při dnešní prohlídce moderní-
ho nemocničního areálu si už 
jen málokdo vzpomene, jak ná-
ročným procesem rekonstrukcí 
a nové výstavby nemocnice za 

posledních deset let prošla. Ve 
strakonické nemocnici se za po-
sledních deset let masivně inves-
tovalo, což pacienti denně poci-
ťují díky nabízeným komfortním  
a kvalitním zdravotním služ-
bám. Na lůžkových odděleních 
jsou dnes samozřejmostí jedno-, 
dvou- či maximálně třílůžkové 
pokoje, většinou s vlastním sociál- 
ním zařízením, TV a WiFi... 

Více informací naleznete ZDE

MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, P. O.
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

Městská nemocnice v Odrách 
má dlouhodobou historii. 
Byla založena jako „nadační 
nemocnice“ a na jejím zrodu 
se podílela hraběnka Fürs-
tenberková, která sídlila na 
zámku v nedalekém Spálově. 
Původní nemocnice byla za-
ložena pro chudinu na bře-
hu řeky Odry, ale v důsledku 
zvětšování počtu obyvatel 
Oder byla pak postavena ne-
mocnice v nynějším areálu. 
Hraběnka Fürstenberková po 
vybudování nemocnice založi-
la i nadaci ve švýcarské bance 
ve výši 200 000 zlatých a tuto 
nadaci spravoval arcibiskup 
olomoucký. Rok založení se 
datuje cca od roku 1855, ne-
mocnice byla všeobecná a tak 
jak to doba vyžadovala, léčily 
se zde nemoci interní i chirur-
gické, v nemocnici se dokonce 

i rodilo. Zdravotní sestry a niž-
ší zdravotnický personál byly 
sestry řádové - řád Sv. kříže. 
Vlastní nadační listina byla 
pak stvrzena a podepsána 
hraběnkou Furstenbergovou 
a c.k. notářem Dr.Franzem 
Lechnerem ve Vídni 6.prosin-
ce 1858.

Historické materiály o Nadační 

nemocnici v Odrách v pováleč-

ném prvorepublikovém období 

jsou chudé. Faktem zůstává, že 

v období 1. republiky byla na-

dále vedena jako Fürstenberská 

veřejná nadační nemocnice pod 

kapitolou nemocnice. Provoz byl 

financován z nadačního hraběcí-

ho fondu, dotací a plateb privát-

ních pacientů a rozpočtu města 

Oder... 

Více informací naleznete ZDE
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