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Soukromé rehabilitační sanatorium společnosti Pure Bohemia, s.r.o. v Meziboří u Litvínova, 
přijme Lékaře/Lékařku se zaměřením na prevenci, léčbu a rehabilitaci nemocí pohybového ústrojí.
■ Požadujeme: Ukončené VŠ vzdělání LF, s atestací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína; Způsobilost k výkonu zdravotnického 
povolání v souladu se zákonem č.95/2004 Sb.; Zodpovědnost, pracovitost a příjemné vystupování;  Výborná znalost Aj slovem i písmem
■ Pracovní náplň: Péče o tuzemské i zahraniční klienty sanatoria; Týdenní úvazek 40 hodin
■ Nabízíme: Možnost podílet se na rozvoji nového, nezdravotnického zařízení; Zaměstnanecké benefity – 5 týdnů dovolené, příspěvek 
na stravování; Mzda 70 000,- Kč,  v budoucnu možnost provizí z komerční péče 
■ Pokud Vás tato pracovní nabídka zaujme, budeme se těšit na Vaše životopisy. 
■ Kontakt: Petra Boudová HR Specialista, petra.boudova@purebohemia.cz , +420 777 633 384

■ Nabízíme: stabilní zaměstnání, vysoké finanční ohodnocení (70 – 100 tis.), služební byt, firemní benefity, 
velmi přátelské prostředí.
■ Požadujeme: specializaci v oboru pneumologie – se splněnými povinnými praxemi, nebo specializaci 
v oboru rehabilitace, ortopedie, chirurgie či interní lékařství se zájmem o práci na oddělení zaměřeném 
na pneumologii a rehabilitaci pacientů. Nástup ihned.
■ Kontakt: Bc. Naděžda Ivkovičová, ivkovicovan@olujevicko.cz, tel. 601 690 571

PURE BOHEMIA, S.R.O. ■  PŘIJME LÉKAŘE/LÉKAŘKU

ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV JEVÍČKO ■  PŘIJME LÉKAŘE NA ODD. PNEUMOLOGIE

Do přátelské Litomyšlské nemocnice hledáme kolegy a kolegyně na pozice: Primář a lékař radiologického oddělení (m/ž); 
Lékař chirurgického oddělení (m/ž);  Lékař interního oddělení (m/ž). 
Pojďte léčit k nám, do historického města UNESCO s kouzelným okolím a pestrou paletou kulturních možností.
■ Nabízíme náborové příspěvky, možnosti dalšího odborného rozvoje, pomoc se zajištěním bydlení a kontakt s reálnou medicínou. 
Rádi v našich týmech uvítáme i čerstvé absolventy.
■ Více informací Vám poskytne: Petra Řezáčová, Specialista náboru, petra.rezacova@nempk.cz, Tel. 722 974 161

NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, A.S. ■ DO LITOMYŠLSKÉ NEMOCNICE  
HLEDÁME PRIMÁŘE A LÉKAŘE NA RADIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ,  
LÉKAŘE CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ A LÉKAŘE INTERNÍHO ODDĚLENÍ

■ Nabízíme: zajímavou a smysluplnou práci na akreditovaném pracovišti (oddělení disponuje 30 lůžky včetně 
10 novorozeneckých, zabezpečuje všeobecnou ambulanci, odborné poradny a dětskou pohotovost);  nástupní mzdu 
od 135 000 Kč; stabilizační odměnu 300 000 Kč; služební byt s příspěvkem na nájemné; služební automobil pro soukromé 
účely; pracovní poměr na dobu neurčitou, plný i zkrácený úvazek (min. 0,8); 5 týdnů dovolené, výhodné zaměstnanecké 
stravování, příspěvek na penzijní připojištění ve výši až 4 000 Kč měsíčně, benefitní kartu, výhodné nákupy v nemocniční lékárně; 
nadstandardní podporu osobního rozvoje a dalšího vzdělávání; přátelský pracovní tým; příjemné pracovní prostředí v nemocnici v podhůří Krkonoš.
■ Odborné a osobnostní předpoklady: specializovaná způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb. v oboru pediatrie; splnění podmínek pro získání licence 
ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře výhodou; nadšení pro obor a jeho rozvoj v rámci nemocnice; schopnost vedení týmu a předávání 
zkušeností mladým kolegům v přípravě; spolehlivost, přímé jednání, komunikativnost, smysl pro týmovou práci.
■ Pro bližší informace prosím kontaktujte: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správní rady, tel. +420 776 069 842, +420 499 866 101, 
e-mail prochazka.miroslav@nemtru.cz , www.nemtru.cz 

OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV A.S. ■ PŘIJME PRIMÁŘE/PŘIMÁŘKU DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Pro nové dárcovské centrum krevní plazmy ve Strakonicích.
■ Více na www.caraplasma.cz ■ Kontakt: Mgr. M.Hegerová, tel. 602 579 183, hegerova@caraplasma.cz

CARA PLASMA S.R.O. ■  PŘIJME LÉKAŘE, VRCHNÍ SESTRU A SESTRY



LÉKAŘI
PRAHA

INSTITUT KLINICKÉ  
A EXPERIMENTÁLNÍ  
MEDICÍNY
ZDRAVOTNÍ LABORANT/ 
LAB. ASISTENT
Pracoviště klinické a transplantač-
ní patologie IKEM přijme do svého 
týmu kolegu/ni na pozici zdravot-
ního laboranta nebo lab. asistenta. 
Ukončené vzdělání v oboru, atestace 
v oboru histologie výhodou.
■ Vaše CV posílejte na 
kariera@ikem.cz.

POLIKLINIKA PALMOVKA
PŘIJMEME LÉKAŘE 
VÍCE SPECIALIZACÍ
Přijmeme lékaře/lékařky v různých 
specializacích, např. pneumologie, 
neurologie, diabetologie, endokri-
nologie, ortopedie.
Zajímavé smluvní podmínky, pří-
jemné zázemí, dostupnost praž-
skou MHD. Rozsah a způsob spo-
lupráce je variantní – HPP, DPP, 
dále dle dohody.
■ Další informace poskytne 
Stanislava Kabele, ředitelka 
polikliniky. Email: 
info@poliklinikapalmovka.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ

POLIKLINIKA  
DOLNÍ BŘEŽANY
PŘIJMEME LÉKAŘE 
VÍCE SPECIALIZACÍ
Přijmeme lékaře/lékařky v různých   
specializacích, např. gynekologie, 
pneumologie, neurologie, ortope-
die. Zajímavé smluvní podmínky, 
příjemné zázemí. Rozsah a způsob 
spolupráce je variantní – HPP, DPP, 
dále dle dohody.
■ Další informace poskytne 

Stanislava Kabele, ředitelka 

polikliniky. Email: 

info@poliklinikabrezany.cz

NEMOCNICE MĚŠICE
PŘIJME LÉKAŘE
Nemocnice Měšice – CIOP, z.s. 
Praha – východ, přijme na lůžka 
násl.péče lékaře na plný úvazek. 
Požadujeme atestaci z interního 
lékařství, geriatrie nebo onkologie. 
Perspektiva a benefity zajištěny. 
Nástup možný ihned.
■ Kontakt: v. s. J. Součková, 
tel. 606 126 009, e-mail 
jaroslava.souckova@nemocnicemesice.cz

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME LÉKAŘE DO  
SPECIALIZOVANÝCH  
AMBULANCÍ
DĚTSKÁ NEUROLOGIE, DIABETOLO-
GIE. Možno i kratší úvazek či doho-
da. Min. kmen podmínkou. Moderní 
a plně vybavené ambulance! 
■ Nabízíme nadstandardní mzdu 
a širokou škálu benefitů. 
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel.: 317 756 554

PARDUBICKÝ KRAJ

HOMEA CLINIC
PŘIJMEME LÉKAŘKU/ 
LÉKAŘE
Na naší kliniku diagnostické a pre-
ventivní medicíny Homea Clinic přij- 
meme lékaře nebo lékařku v oboru 
chirurgie (ideálně po kmeni), der-
matologie (před atestací, ideálně 
po kmeni), gynekologie, ORL a jiné. 
V případě potřeby rádi zaškolíme 
i mladé lékaře. 
■ Pro více informací kontaktujte 
Mgr. Evu Culkovou 
na emailu culkova@homea.cz

NELÉKAŘI
PRAHA

ELIZABETH  
BEAUTY CONCEPT S.R.O 
SESTRA DO SOUKROMÉ 
KLINIKY DERMATOLOGIE
Do soukromé kliniky dermatologie 
na Praze 1 hledáme 1 milou ses- 
třičku na částečný úvazek. Příjemné 
prostředí a kolektiv, zajímavé ohod-
nocení a benefity. Rádi zaučíme při 
změně oboru.
■ Volejte na tel. 601 555 026

LEXUM A.S.
OPTOMETRISTA/KA 
PRAHA
Hledáme OPTOMETRISTU/KU 
(Praha), který/á rozšíří náš tým na 
ambulantním pracovišti i nitrooč-
ních sálech. Soukromá oční klinika, 
špičkový tým operatérů, nejmoder-
nější vybavení. 
www.lexum.cz/kariera, 
krejcij@lexum.cz
Vyšetření zrakových funkcí a ostrosti; 
měření na diagnostických oftalmo. 
přístrojích;  aplikace kontaktních čo-
ček, diagnostika vergenčních a ako-
modačních poruch. 

Přijme:  lékaře/lékařky na interní oddělení; lékaře / lékařky na LDN oddělení;
lékaře – diabetologa; lékaře se specializací radiodiagnostika.
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, bohaté zaměstnanecké benefity, zázemí krajské nemocnice 
akreditované SAK, podporu profesního růstu a rozvoje, příjemné pracovní prostředí
■ Požadujeme: odbornou způsobilost, specializovaná způsobilost vítána (příp. ukončený kmen)
■ 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 VÍCE SPECIALIZACÍ

NEJEN odborné ➜
➜ bestsellery ➜ e-knihy 

10 %
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POLIKLINIKA  
PALMOVKA
PŘIJMEME ZDRAVOTNÍ 
SESTRY
Přijmeme zdravotní sestry pro za-
jištění podpory lékařům v různých 
oborech – zejména pneumologie, 
alergologie, neurologie, atd.
Práce od pondělí do pátku, směn-
ný provoz. 
■ Nabízíme adekvátní ohodno-
cení, příjemné zázemí, dostupnost 
pražskou MHD. Praxe v oboru ví-
tána. 
■ Požadujeme spolehlivost a pří-
jemné vystupování. Cizí jazyk vý-
hodou.
■ Svůj životopis a motivační 
dopis zašlete na email: 
info@poliklinikapalmovka.cz

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK 
A.S., PRAHA 9, PŘIJME  
FYZIOTERAPEUTA
Přijmeme do prac. poměru FYZIO-
TERAPEUTA do odd. rehabilitace. 
Nástup 1.10.2021 nebo dle dohody. 

Zajímavé finanční ohodnocení.
■ Podmínky: Odborná způsobilost 
dle zákona zák. 96/04Sb. Praxe vítá-
na, možno i absolvent.
Benefity-např. příspěvek na stravo-
vání, penzijní přip., kulturu, 3 dny 
Sick days. Podpora vzdělávání. 5 týd-
nů dovolená. Karta na volnočasové 
aktivity.
■ V případě zájmu zašlete 
životopis. 
■ Kontakt: PhDr. Tůmová J.
ved. fyzioterapeut, tel. 266 010 196, 
e-mail: 
tumova.j@poliklinikaprosek.cz 
nebo pí Prchalová, pers. odd., 
tel. 266 010 106, e-mail: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz
...............................
POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK 
A.S., PRAHA 9, PŘIJME  
RADIOLOGICKÉHO  
ASISTENTA
Hledáme spolehlivého zaměstnan-
ce, kterého baví základní i speciální 
projekce. Nástup ihned nebo dle 
dohody. Možno i kratší úvazek, min. 
však 0,5. Vhodný start pro čerstvé ab-

Hledáte špičkové zaměstnání? My, klinika Diakonissen Linec, hledáme všeobecné 
lékaře/lékařky, abychom mohli rozšířit náš interdisciplinární tým špičkově vzděla-
ných odborníků. Jako jedna z předních soukromých klinik v Rakousku klademe na 
sebe a na naše zaměstnance nejvyšší nároky, pokud jde o kvalitu, a neustále pra-
cujeme na jejich dalším rozvíjení. Osobní pohoda a kvalita života našeho personálu 
jsou u nás na prvním místě. 

Chcete pracovat v komplexním prostředí, které si váží Vaší činnosti? Pak Vás zve-
me, abyste se seznámili s klinikou Diakonissen v Linci! 

Práce na plný či částečný úvazek. Roční plat cca 140 000 EUR. 

Nabídka práce 
Všeobecný lékař / všeobecná 
lékařka
Klinika Diakonissen Linec

Těšíme se na Vaše 
odpovědi na: 
Prim. Dr. Josef F. Macher
josef.macher@diakonissen.at 

Klinik Diakonissen Linz,
Weißenwolffstraße 15
4020 Linz
www.linz.diakonissen.at

solventy. Práce v menším kolektivu. 
Pouze skiagrafie. Jednosměnný pro-
voz-35 hod. týdně/plný úvazek. 
■ Podmínky: Odborná způsob. 
v oboru dle zákona 96/2004 Sb. 
■ Benefity-např. příspěvek na stra-
vování, penzijní přip., kulturu. 3 dny 

Sick days. Podpora vzdělávání. 5 týd-
nů dovolené.
■ V případě zájmu zašlete životopis. 
■ Kontakt: pí Mačáková M., 
ved. rtg asistent, tel. 266 010 179 (206), 
604 217 304, e-mail: 
macakova.m@poliklinikaprosek.cz. 

Sanatorium Meziboří v Kruš-
ných horách se dlouhodobě za-
měřuje na poskytování klasické 
léčebně rehabilitační péče.

Nový vlastník, společnost Pure 
Bohemia, s.r.o., přináší svou vizi  
a otevírá sanatoriu novou perspek-

tivu. V následujících dvou letech 
plánuje majitel společnosti, Ing. 
Jiří Turek, přerod rehabilitačního 
centra v ojedinělé konopné sana-
torium s využitím vlastní konop-
né produkce, pocházející z Vičic  
u Nechranic...

Více informací naleznete ZDE

PURE BOHEMIA, S.R.O. – SANATORIUM MEZIBOŘÍ

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/sanatorium-mezibori


PARDUBICKÝ KRAJ

AVILO MEDIOPTIK S.R.O.
HLEDÁ  
OČNÍ SPECIALISTY
Hledá oční optičku/optika a opto-
metristku/optometristu. 
■ Nabízíme příjemné pracovní 
prostředí, zázemí odborného týmu, 
práci s moderními přístroji, 5 týdnů 
dovolené.
■ Kontakt pondělí-pátek 8-16 hod
tel. č. 606 751 809

OLOMOUCKÝ KRAJ

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ  
PÉČE – CHARITA  
OLOMOUC
VŠEOBECNÁ SESTRA  
PRO DOMÁCÍ PÉČI

Hlavní pracovní poměr i brigáda 
(DPP). Převážně ranní služby + 1x 
měsíčně víkend. Pro DPP možnost 
výběru služeb (např. jen odpolední).
■ POŽADUJEME: vzdělání všeo-
becné sestry bez odborného do-
hledu + aktivní řidička 
■ NABÍZÍME: flexibilní pracovní 
dobu, malý tým s rodinnou atmo-
sférou, čas na pacienty, možnost 
zkráceného úvazku.
■ KONTAKT: 
Mgr. Leona Martinková, 
leona.martinkova@olomouc.charita.cz, 
tel. 734 641 470

 LÉKÁRNA
PRAHA

INSTITUT KLINICKÉ  

A EXPERIMENTÁLNÍ  
MEDICÍNY
FARMACEUT/  
FARM. ASISTENT  
DO EXTERNÍHO  
OČKOVACÍHO CENTRA
Farmaceut/farmaceutický asistent do 
externího očkovacího centra na DPP. 
■ Náplní vaší práce bude přípra-
va, ředění a uchovávání vakcín proti 
onemocnění COVID-19, poskytování 
odborných informací a  v případě 
potřeby budete řešit a evidovat mi-
mořádné události. 
■ Požadavky: Odborná způsobi-
lost k výkonu povolání farmaceuta 
nebo farm. asistenta, výpis z RT. Od-
měna: 300-350,-Kč/hod.
■ Kontakt: PharmDr. Stanislav Gregor, 
email:gres@ikem.cz, 
tel: +420 736 521 133

Více informací na www.hc-institute.org

STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE MĚŠICE
PŘIJME VŠEOBECNÉ  
SESTRY
Nemocnice Měšice – CIOP, z.s. Pra-
ha – východ, přijme na lůžka násl.
péče všeobecné sestry. 
■ Požadujeme odpovídající 
vzdělání, pracovitost, pozitivní pří-
stup k práci. 
Stabilní zázemí, dobré platové 
podmínky, zaměstnanecké výho-
dy. Dostupná doprava MHD.
■ Kontakt: vrchní sestra 
J. Součková, tel. 283 981 049, 
606 126 009, e-mail: 
jaroslava.souckova@nemocnicemesice.cz

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA KONFERENCI    

v Kampusu Univerzity J.E. Purkyně, Ústí nad Labem

www.dtocz.cz,  e-mail: e.gdulova@dtocz.cz, tel.: 595 620 145

DNE  na téma:23. ZÁŘÍ 2021

GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD

1. Vyrovnání se s izolací

 Psychohygiena2.

Udržení tělesné kondice seniorů i pečujících3. 

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.,  
poskytující zdravotní péči  
v 5 nemocnicích regionu s ročním  
obratem vyšším než 5 miliard korun  
a více než 4 900 zaměstnanci, 
                 přijme

LÉKAŘE/KU
na kožní oddělení Pardubické nemocnice
Požadujeme:
■  specializovaná způsobilost v oboru  

dermatovenerologie nebo splněný 
základní dermatovenerologický kmen

Nabízíme:
■  práce na plný úvazek či zkrácený 

úvazek
■  perspektivní pozici v akreditované 

nemocnici
■  odpovídající mzdové ohodnocení
■  příjemné pracovní prostředí
■  zaměstnanecké benefity (5 týdnů 

dovolené, 5 dnů zdravotního volna 
tzv. sick days, příspěvek na stravování, 
příspěvek na penzijní připojištění, 
podpora vzdělávání, možnost  
ubytování a další)

■  možnost dalšího vzdělávání v oboru
■  práci u největšího zaměstnavatele  

v Pardubickém kraji
■  nástup dle dohody
■  místo výkonu práce v Pardubické 

nemocnici

Více informací poskytne: 
primář kožního oddělení  
MUDr. David Stuchlík

tel. +420 466 014 401,  
david.stuchlik@nempk.cz.
www.nempk.cz

V Oblastní nemocnici Trutnov 
víme, že spokojenost našich za-
městnanců se odráží na kvalitě 
jejich práce a vstřícnosti k pacien-
tům. Dbáme na poskytování vyso-
ce odborné péče v rodinné atmo-
sféře středně velké nemocnice.

Mladým lékařům nabízíme mož-
nost vzdělávání na akreditovaných 
pracovištích v základních kmenech 
i široké škále specializačních oborů. 
Usilujeme o moderní vybavení na-
šich oddělení i o příjemné pracovní 
prostředí. 

Aktuálně probíhá v nemocnici 
modernizace několika oddělení  
a počítáme s vybudováním urgent-
ního příjmu. Poskytujeme akutní 
lůžkovou péči v oborech vnitřního 
lékařství, pediatrie... 

Více informací naleznete ZDE

OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV A.S.
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-14


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.

MANAGEMENT
PRAHA

FAKULTNÍ NEMOCNICE 
BULOVKA
HLEDÁME VEDOUCÍ/HO 
KODÉRSKÉHO ODDĚLENÍ
Úspěšný kandidát bude mít mož-
nost odborně řídit kodérské odděle-
ní, metodicky vést kódování lůžkové 
péče, realizovat vlastní vizi rozvoje 
kódování v nemocnici a podílet se 
na směřování nemocnice.
■ Od úspěšného kandidáta / kan-
didátky očekáváme: Představení 
vize rozvoje procesu kódování v ne-
mocnici pavilónového typu (míra 
centralizace, dělba práce klinika / ko-
dérský tým / externí dodavatel, priorit-
ní oblasti zlepšení, příležitosti a výzvy 
CZ DRG 4.0). Komunikační a negoci-
ační schopnosti potřebné při zastu-
pování týmu vůči vedení klinických 
pracovišť a při školení kliniků. Mana-
žerskou a sociální zdatnost nutnou 
pro vedení, rozvoj a vzdělávání týmu 
6-8 kodérek. Technickou znalost me-
todiky kódování nutnou pro udržení 

kvality kódovací praxe a zefektivnění 
procesu kontroly hospitalizačních 
případů před vykázáním. Demonstro-
vané zkušenosti se zodpovědností 
za proces kontroly hospitalizačních 
případů. Odpovídající vzdělání (VŠ/
SŠ zdravotnického, technického či 
ekonomického směru). Znalost klasi-
fikačních systémů (DRG, MKN-10, SZV 
aj.). Orientaci v lékařské dokumentaci 
a  v NIS s výhodou.
■ Co nabízíme: Možnost realizace 
změny podle vlastní vize ve spolu-
práci s vlastním týmem a za význam-
né podpory vedení nemocnice. 
Kompetitivní finanční ohodnocení 
s motivační složkou. Stabilní zaměst-
nání. Práci v přátelském kolektivu. 
Možnosti dalšího vzdělávání. Širokou 
škálu zaměstnaneckých benefitů 
(zvýhodněné stravování, penzijní 
pojištění, karta MultiSport benefit, 
parkování v areálu nemocnice, slevy 
v nemocniční lékárně, 5 týdnů dovo-
lené, 3 dny Sick Days, umožnění re-
žimu home office a mnoho dalšího).
■ V případě zájmu o nabízenou 
pozici, prosím, zasílejte svůj živo-
topis společně s motivačním dopi-
sem na email 
eva.furchova@bulovka.cz 
do 15.9.2021

HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ 
PRACOVNÍ NABÍDKY, ALE 
I ZAJÍMAVÉ INFORMACE 

Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?
Staňte se našimi fanoušky 

Zdarma si stáhněte aktuální 
měsíční přehled na Váš e-mail

Hledáte nové zaměstnání? 
Vybojujeme Vám  
ty nejlepší podmínky

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz
Jsme tu pro Vás již 9 let

LISTOPAD 2020

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

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV ■ HLEDÁME ZUBNÍ LÉKAŘE

NEMOCNICE

KRNOVSKÁ

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

NEMOCNICE PELHŘIMOV ■  VŘ - PŘIMÁŘ/KA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODD.

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

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

AVENIER ■ PŘIJME LÉKAŘE – OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNA

MINISTERSTVO VNITRA ČR ■  HLEDÁ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO 
DOSPĚLÉ - PRACOVIŠTĚ PRAHA

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

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

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

Odborný léčebný ústav Jevíčko 
se nachází v krásném prostředí 
nedaleko města Jevíčka v Par-
dubickém kraji. Léčebna byla 
postavena již za první republi-
ky, má tedy dlouholetou tradici, 
a je známá nejen u nás, ale i za 
hranicemi naší vlasti. Oddělení 
nespecifických plicních one-
mocnění má celorepublikovou 
působnost a zabývá se diagnos-
tikou, diferenciální diagnosti-
kou a léčbou netuberkulózních 
onemocnění dýchacích cest, 
plic, pohrudnice a mezihrudí.

Odborná činnost je zaměřena 
zvláště na onemocnění, která se  
v populaci vyskytují ve stále se zvy-
šující míře: chronický zánět průdu-
šek, CHOPN – chronická obstrukční 
bronchopulmonální nemoc, astma 
bronchiale, záněty plic a dýchacích 
cest, pneumoonkologická one-
mocnění a v současné době přijí-
máme stále více pacientů po pro-
dělaném onemocnění Covid-19. 

Od roku 2015 provádíme v rámci 
působnosti našeho pracoviště...

Více informací naleznete ZDE

ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV JEVÍČKO 
PŘEDSTAVENÍ ÚSTAVU

Lidové pořekadlo „Všude do- 
bře, doma nejlíp“ platí i v čase 
stáří, nemoci a závěru života. 
Proto Charita Olomouc krátce 
po Sametové revoluci při obno-
vení své činnosti v roce 1991 za-
čala jako jednu z prvních služeb 
poskytovat domácí zdravotní 
péči.

V úzké spolupráci s pečovatelskou 
službou se snaží pomáhat paci-
entům při rekonvalescenci např. 
po infarktu, mozkové příhodě či 

zlomenině krčku. „Máme letitou 
zkušenost, že v domácím prostře-
dí pacient velmi rychle pookřeje  
a zotavení probíhá mnohem 
úspěšněji,“ říká vrchní sestra Kate-
řina Pospíšilová.
Sestry domácí péče provádí např. 
odběry, aplikují inzulin či jiné injek-
ce, ošetřují rány nebo zajišťují re-
habilitační ošetřování podle toho, 
co pacientům indikuje jejich prak-
tický lékař nebo lékař...

Více informací naleznete ZDE

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE – CHARITA OLOMOUC
JIŽ 30 LET ZKUŠENOSTÍ S DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ 
A HOSPICOVOU PÉČÍ

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-ustavu
https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/jiz-30-let-zkusenosti-s-domaci-zdravotni-a-hospicovou-peci

