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Jsme tu pro Vás již 10 let

ZÁŘÍ 2022

Pro stávající i nově otevíraná dárcovská centra v městech: Praha, Kolín, Ml. Boleslav, Pelhřimov, Uherský Brod.
■ Nabízíme: různé úvazky, bonusy a odměny, stravenky, sick days, občerstvení a férové jednání.
■ Více info: Mgr. M.Hegerová, tel. 602 579 183, hr@caraplasma.cz

Domov pro seniory Chodov přijme praktického lékaře na 1-2 dny v týdnu. 
Příjemné pracovní prostředí v moderní ambulanci, vhodné i pro lékaře v důchodu.
■ Kontakt: pavla.cernovicka@seniordomov.cz, tel.: 773 808 815

Psychiatrická léčebna Šternberk přijme lékaře psychiatra, internistu i lékaře absolventa zájmem o psychiatrii.
■ Požadujeme: odbornou způsobilost, specializovaná způsobilost vítána (příp. ukončený kmen)
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, náborový příspěvek, bohaté zaměstnanecké benefity, zázemí stabilního a perspektivního zaměstnavatele, 
podporu profesního růstu a rozvoje, příjemné pracovní prostředí, ubytování v areálu
■ Kontakt: Bc. Eva Buchtová, vedoucí PaM, tel: 585085475, email:buchtova@plstbk.cz, www.plstbk.cz

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

DOMOV PRO SENIORY CHODOV ■  PŘIJME PRAKTICKÉHO LÉKAŘE NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ŠTERNBERK ■  HLEDÁ LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, vyhlašuje výběrová řízení na pozice
primářů kardiologického oddělení, patologicko-anatomického oddělení, interního oddělení.
■ Požadujeme: specializovanou způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění; nejméně 10 let praxe v oboru; 
licence ČLK na výkon vedoucí funkce; výborné komunikační a organizační schopnosti; orientace v ekonomice zdravotnictví; nástup dohodou.
■ Nabízíme: zázemí velké krajské nemocnice se specializovanými pracovišti a špičkovým vybavením; motivační ohodnocení – smluvní mzdu; podporu 
odborného růstu; možnost příspěvku na bydlení; příspěvek na penzijní připojištění; firemní mateřskou školku a další benefity.
■ V případě zájmu zašlete do 15. 10. 2022: přihlášku k výběrovému řízení společně se strukturovaným životopisem; kopie dokladů o dosaženém 
vzdělání; stručnou koncepci rozvoje a řízení oddělení.
■ Kontakt: personalni@bnzlin.cz, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., personální oddělení, Hana Polášková, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
■ Více informací: www.kntb.cz

KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI, A. S. ■  HLEDÁME PRIMÁŘE KARDIOLOGICKÉHO, 
PATOLOGICKO-ANATOMICKÉHO A INTERNÍHO ODDĚLENÍ

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, vyhlašuje pravidelná výběrová řízení na pozice
primářů traumatologického oddělení, hematologicko-transfuzního oddělení a oddělení urgentního příjmu.
■ Požadujeme:  specializovanou způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění; nejméně 10 let praxe v oboru; 
licence ČLK na výkon vedoucí funkce; výborné komunikační a organizační schopnosti; orientace v ekonomice zdravotnictví; nástup dohodou
■ Nabízíme: zázemí velké krajské nemocnice se specializovanými pracovišti a špičkovým vybavením; motivační ohodnocení – smluvní mzdu; 
podporu odborného růstu; možnost příspěvku na bydlení; příspěvek na penzijní připojištění; firemní mateřskou školku a další benefity
■ V případě zájmu zašlete do 15. 10. 2022: přihlášku k výběrovému řízení společně se strukturovaným životopisem; kopie dokladů o dosaženém 
vzdělání; stručnou koncepci rozvoje a řízení oddělení zašlete
■ Kontakt: personalni@bnzlin.cz, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., personální oddělení, Hana Polášková, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
■ Více informací: www.kntb.cz

KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI, A. S. ■ HLEDÁME PRIMÁŘE TRAUMATOLOGICKÉHO  
A HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍHO ODDĚLENÍ A NA ODDĚLENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU

Obec Modletice nabízí k pronájmu v nově zrekonstruovaném a zkolaudovaném lékařském domě prostory pro výkon soukromé praxe praktického 
lékaře pro dospělé a praktického lékaře pro děti a dorost. K pronájmu nabízíme 2 ordinace. Ke každé ordinaci patří čekárna, WC pro pacienty, WC pro 
personál, denní místnost pro personál a úklidová místnost. Parkování přímo u lékařského domu. Ordinace budou k dispozici od listopadu 2022.
■ Zájemci neváhejte nás kontaktovat na e-mail: obec@modletice.cz nebo na tel. čísle 725 021 855.

OBEC MODLETICE ■  PRONÁJEM LÉKAŘSKÝCH ORDINACÍ



PRAHA

PS OFFICE S.R.O.
PLICNÍ LÉKAŘ  
DO AMBULANCE
■ Mzda: 85 000 – 90 000 Kč/
měsíc, Pracoviště: Praha 8
■ Více na: cv@psprace.cz, 
720 166 480...............................
POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK 
A.S., PRAHA 9 PŘIJME 
LÉKAŘE - DIABETOLOGA
Přijmeme do prac. poměru na kratší 
úv. lékaře se specializ. způsob. v obo-
ru: DIABETOLOGIE. Nástup ihned či 
dle dohody. Prac. doba pokud možno 
v Po a Út. Vhodné i pro důchodce (věk 
není rozhodující). 
■ Nabízíme: Přátelský kolektiv. 
Podpora vzdělávání. Benefity-např.: 
Příspěvek na stravu, penzijní přip., 
kulturu, 3 dny sick days, 5 týdnů do-
volené. Benefitní karta na volnočaso-
vé aktivity.
■ Nabídky (prof. životopis) zašlete 
na e-mail: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz. 
■ Kontakt: Prchalová O., 
personální odd., tel. 266 010 106. 

GLOBAL ASSISTANCE A.S.
LÉKAŘ S ČJ A AJ PRO 
KOORDINACI CESTOVNÍ/
ZDRAVOTNÍ ASISTENCE
Posuzování léčby klientů a komuni-
kace se zdrav. zařízeními v zahraničí, 
případně repatriace. Úvazek, mzda 
a nástup dohodou. Kanceláře v Praze, 
možnost HO po zaškolení. 
■ Bližší informace na hr@1220.cz.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE NA 
ODDĚLENÍ
NEUROLOGIE, ORL, REHABILITACE, 
TRANSFUZNÍ A HEMATOLOGICKÉ, 
ARO, GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ. 
■ Nabízíme moderní pracoviště 
a špičkové přístroje, rodinnou atmo-
sféru, podporu vzdělávání a rozvoje, 
NEPOŽADUJEME KVALIFIKAČNÍ DO-
HODY NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁ-
NÍ, výhodné mzda, volno po službách, 
25 dní dovolené + 2 sick days, penzij-
ní připojištění, jazyky, stravování, jesle 
a další benefity. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554 Poskytujeme rehabilitační a ošetřovatelskou péči dětským i dospělým  

pacientům, s kapacitou 505 lůžek jsme jedním z největších rehabilitačních 
zařízení v ČR. Máme akreditaci I. typu v oboru RFM a certifikát kvality SAK.

Nabízíme:
•  plat až 75 000 Kč (absolvent 44 000 Kč), náborový příspěvek  

až 150 000 Kč
•  byt o rozloze 105 m2 po rekonstrukci, s vlastní zahradou 800 m2

•  8-mi hodinovou pracovní dobu, možnost zkráceného úvazku
•  vhodné i pro absolventy (neuzavíráme kvalifikační dohody)

Požadujeme: 
•  odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře dle zákona č. 95/2004
•  vhodné pro lékaře s atestací v mnoha oborech (interna, neurologie, 

pediatrie, geriatrie apod.), vzdělání v oboru RFM umožníme

Více informací na www.hamzova-lecebna.cz/kariera, 
tel. 736 736 030 (náměstek ZP MUDr. Klapalová), 
734 750 540 (personální oddělení).

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé přijme

LÉKAŘE (i absolventy)

Nemocnice Hořovice přijme LÉKAŘE (m/ž)
absolventa / s kmenem / s atestací v oboru CHIRURGIE

komplexní postgraduální vzdělávání
nové a plně vybavené zaměstnanecké byty prémiové kvality
nejkvalitnější zdravotní péči pro vás i vaše nejbližší
fi remní svozovou dopravu k cestování do zaměstnání
mateřskou školku v areálu nemocnice a mnoho dalšího

Nabízíme:

+420 720 072 960        personalni@akesoholding.cz         nemocnice-horovice.cz

LÉKAŘI

Ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, přijme lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie. 
■ Nabízíme nadstandardní platové ohodnocení, náborový příspěvek 500 000,- Kč, městský byt, prostor pro pracovní 
a osobní rozvoj, práci v akreditované nemocnici dle SAK ČR, závodní stravování a další zaměstnanecké benefity. 
Počátkem roku 2023 bude otevřen nový Pavilon péče o rodinu zahrnující nově vybudované prostory pro neurologické oddělení. 
■ Bližší informace na www.hospital-pe.cz v odkaze volná místa. ■ Kontakt 565 355 121, 565 355 122. 

Pro pracovnělékařské služby (zaměstnanci lázní). Do lázeňského provozu (klienti komplexní a příspěvkové lázeňské péče)
■ Nabízíme: možnost i na částečný úvazek, náborový příspěvek, služební byt, pracovní dobu 37,5 h/týdne, 25 dnů dovolené,
podporu dalšího vzdělávání, zaměstnanecké stravování, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné výměnné rekreace, Cafeteria benefitní systém.
■ Kontakt: Mgr. Juřeníková, tel:734 795 357, email: jurenikova@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz/kariera

NEMOCNICE PELHŘIMOV, P.O. ■  PŘIJME NEUROLOGA

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■  PŘIJMOU LÉKAŘE/LÉKAŘKY

Nemocnice Hořovice je více než 
běžnou nemocnicí regionálního 
typu. Nabízí špičková lůžková 
pracoviště a širokou škálu nava-
zujících ambulancí a poraden.

Specializované zdravotní služ-
by jsou poskytovány nad rámec 
základních medicínských oborů,  
a to prostřednictvím oddělení 
ortopedie, neurologie, pediatrie, 

chirurgie, urologie, gynekologie  
a porodnice, neonatologie, anes-
teziologickoresuscitačního oddě-
lení a interny.

Spokojenosti a zdraví pacientů 
slouží i vlastní nemocniční lékárna, 
kavárna a parkoviště pro pacienty  
i návštěvníky nemocnice...

Více informací naleznete ZDE

NH HOSPITAL, A.S. NEMOCNICE 
HOŘOVICE – PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-18


NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE  
BENEŠOV PŘIJME  
LÉKAŘE DO  
SPECIALIZOVANÝCH  
AMBULANCÍ
PLICNÍ, OČNÍ, UROLOGIE, DĚTSKÁ NEU-
ROLOGIE. Možno i kratší úvazek či do-
hoda. Min. kmen podmínkou. Moderní 
a špičkově vybavené ambulance! 
■ Nabízíme nadstandardní mzdu 
a širokou škálu benefitů. 
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel.: 317 756 554...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE  
BENEŠOV PŘIJME  
LÉKAŘE NA ÚSTAVNÍ  
POHOTOVOSTNÍ  
SLUŽBY
ODDĚLENÍ NEUROLOGIE, RADIOLOGIE, 
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ. Minimálně základ-
ní kmen podmínkou. Práce na DPČ. 
Nadstandardní finanční ohodnocení. 
■ Více na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: 317 756 554,
pam@hospital-bn.cz.

Jste připraveni na další kariérní krok? Staňte se:

Vrchní lékař pro gastroenterologii 
(m/ž) na naší Akademické fakultní nemocnici v Landshut-Achdorfu

Požadujeme:
▪	 angažovaný	specialista	(m/ž)	v	oboru	 
	 vnitřní	lékařství	s	ukončenou	atestací	 
	 nebo	s	pokročilým	stavem	vzdělání	pro	 
	 obor	gastroenterologie

Chcete	ovládat	všechny	endoskopické	techniky?	Máme	dlouholeté	zkušenosti	s	en-
doskopickým	vzděláváním.	Ucházejte	se	o	pozici	na	Lékařské	klinice	II	v	nemocnici	
Landshut-Achdorf	a	staňte	se	součástí	našeho	angažovaného,	dynamického	týmu	
s	univerzitními	standardy.	Zaměřením	naší	kliniky	je	intervenční	endoskopie:	prová-
díme	ERCP,	cholangioskopii,	PTCDs,	Zenker	split,	EUS	hepatogastrostomii	a	ESD.
Angažujeme	se	jako	akademická	fakultní	nemocnice	ve	vzdělávání	studentů.	Léta	
se	držíme	na	předním	místě	v	„PJ	rankingu“.	Se	stejnou	radostí	školíme	naše	
asistenty	a	každoročně	nabízíme	sonografické	kurzy	ERCP	a	DEGUM	(Německá	
společnost	pro	ultrazvuk	v	medicíně).	Vedoucí	je	trenér	endosonografie	DEGUM	
úrovně	II	a	má	oprávnění	ke	školení	DDG	(Německá	diabetologická	společnost).	
Naše	klinika	je	certifikována	DDG,	součástí	střevního	centra	a	onkologické	sítě.

Prosím zasílejte Vaše žádosti na:
KRANKENHAUS Landshut-Achdorf
Medizinische	Klinik	II		|		Chefarzt	Prof.	Dr.	med.	Bruno	Neu
Achdorfer	Weg	3,	D-84036	Landshut
Tel:	0049	871	/	404	-	2776		|		E-Mail:	bruno.neu@lakumed.de
Informace	k	GDPR:	www.lakumed.de/beruf-karriere/stellenangebote/Infos	zum	Datenschutz

▪	 dobrá	znalost	diagnostické	 
 a terapeutické endoskopie
▪	 účast	na	pohotovostní	službě	 
	 oddělení

Nabízíme Vám:
▪ platové ohodnocení dle „TV-Ärzte/VKA“, 
	 penzijní	připojištění	(kompletně	financova-
	 né	zaměstnavatelem)
▪	 vzdělávání	v	rámci	všech	endoskopických
	 technik	(např.	ESD,	endosonografická	
	 drenáž,	PTCD)
▪	 plochá	hierarchie	a	příjemná	pracovní	
	 atmosféra	v	kooperativním	týmu
▪	 high-end	vybavení	v	endoskopii		
	 a	sonografii
▪	 podpora	od	podpůrného	zdravotního	
	 personálu,	služeb	pro	odběr	krve	aj.	
▪	 stálé	další	vzdělávání

▪	 vynikající	meziooborová	spoluprá- 
	 ce	v	oblasti	radiologie	a	viscerální	 
 chirurgií
▪	 na	budoucnost	orientovaná		 
 a ekonomicky zdravá nezisková  
	 nemocniční	společnost
▪	 podpora	při	organizaci	péče	o	děti	 
	 v	místě	zaměstnání,	velká	nabíd- 
	 ka	středních	/	dalších	škol	v	okolí
▪	 atraktivní	místo	k	životu,	30	minut	 
	 od	letiště	v	Mnichově,	v	největším 
	 městě	Dolního	Bavorska	a	jednom 
	 z	nejkrásnějších	měst	v	Německu

Asistenční lékaři (m/ž)
 pro kliniky v nemocnici Landshut-Achdorf

Nabízíme Vám:
▪ platové ohodnocení dle „TV-Ärzte/VKA“, 
	 penzijní	připojištění	(kompletně	financova-
	 né	zaměstnavatelem)
▪ kolegiální pracovní atmosféra  
	 v	angažovaném	týmu
▪	 možnost	zkráceného	úvazku
▪	 stálé	další	vzdělávání
▪	 vzdělávání	pro	všeobecné	lékařství	 
	 a	vnitřní	lékařství	aj.	napříč	obory	 
	 a	odděleními,	možné	dodatečné	vzdělání	 
 pro kardiologii, gastroenterologii,  
 pneumologii, intenzivní medicínu,  
 paliativní medicínu, geriatrii
▪	 člen	Landshutského	vzdělávacího	 
	 sdružení	pro	všeobecné	lékařství
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Nemocnice	Landshut-Achdorf	a	Vilsbiburg	patří	kromě	Schlossklinik,	Schloss	Reha	
Rottenburg	a	hospice	LAKUMED	klinik	k	největšímu	poskytovateli	lékařských	
služeb	v	regionu	s	více	než	1.850	zaměstnanci	a	630	lůžky.	Hledáme:

Zaměření	klinik	je:	kardiologie,	gastroenterologie,	interní	intenzivní	medicína,	
endokrinologie	/	diabetologie,	pneumologie,	spánková	laboratoř,	paliativní	medicína	
a	interní	všeobecné	lékařství.	Kliniky	mají	certifikaci	DKG	(Německá	onkologi-
cká	společnost)	pro	intervenční	kardiologii	(koronární	i	strukturální),	invazivní	
elektrofyziologii,	certifikaci	DEGUM	(Německá	společnost	pro	ultrazvuk	v	medicíně)	
pro	endosonografii	a	certifikaci	DDG	(Německá	diabetologická	společnost)	pro	
diabetologii.	Kompletní	možnost	atestací:	specialista	v	oblasti	vnitřního	lékařství,	
kardiologie,	všeobecné	lékařství,	paliativní	medicína,	30	měsíců	gastroenterologie,	
18	měsíců	pneumologie,	18	měsíců	oprávnění	dalšího	vzdělávání	v	intenzivní	
medicíně.

Prosím zasílejte Vaše žádosti v případě zájmu 
o atestaci gastroenterologie a interní medicína na:
KRANKENHAUS Landshut-Achdorf
Medizinische	Klinik	II		|		Chefarzt	Prof.	Dr.	med.	Bruno	Neu
Achdorfer	Weg	3,	D-84036	Landshut
Tel:	0049	871	/	404	-	1870		|		E-Mail:	bruno.neu@lakumed.de
Informace	k	GDPR:	www.lakumed.de/beruf-karriere/stellenangebote/Infos	zum	Datenschutz

▪	 výborná	mezioborová	spolupráce
▪	 podpora	od	podpůrného	zdravot- 
	 ního	personálu,	služeb	pro	odběr	 
	 krve	aj.	
▪	 na	budoucnost	orientovaná	 
 a ekonomicky zdravá nezisková  
	 nemocniční	společnost
▪	 podpora	při	organizaci	péče	 
	 o	děti	v	místě	zaměstnání
▪	 atraktivní	místo	k	životu,	30	minut	 
	 od	letiště	v	Mnichově,	v	největším	 
	 městě	Dolního	Bavorska	a	jednom 
	 z	nejkrásnějších	měst	v	Německu
▪	 hodně	příležitostí	pro	trávení	 
	 volného	času	a	možnost	všech	 
	 středních	/	dalších	škol	v	místě

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), 
úspěšně pokračuje v realizaci 
významných investičních akcí ve 
svých nemocnicích. V současnos-
ti je nejdále s budováním pavilo-
nu v areálu Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem na Severní 
Terase. Dostavbu nemocnice za 
bezmála 1,4 miliardy korun spo-
lečnost částečně financuje z do-
tačních zdrojů, a to konkrétně  

z 98. výzvy IROP částku 500 milio-
nů korun, a také z finanční inves-
tiční podpory Ústeckého kraje. 
Pro zajištění vyrovnaného cash 
flow KZ využívá investiční úvěr 
od Komerční banky, a.s. Stejným 
způsobem je zajištěno financo-
vání dostavby nemocnic v Dě- 
číně a Chomutově, kde dotace  
z evropských zdrojů činí shodně  
150 milionů korun.

„Dokončení pro sektor zdra-
votnictví v Ústeckém kraji 
stěžejních investičních akcí 
přinese jeho obyvatelům 
významné zkvalitnění zdra-
votní péče. Pro vedení spo-
lečnosti je proto právě pro-
bíhající dostavba nemocnic 
jednoznačnou prioritou. 
Dění na stavbách sledujeme 
a jsem rád, že běží podle sta-
noveného časového plánu, 
vyjma stavby v chomutov-
ské nemocnici, kde nabraná 
časová ztráta v souvislosti  
s problémy s přeložkami pá-
teřních sítí v úvodu stavby 
se aktuálně daří zkracovat. 

Příprava nových pavilonů pocho-
pitelně přináší nezbytná omezení, 
proto musím poděkovat zaměst-
nancům, pacientům a dalším ná-
vštěvníkům za pochopení a trpěli-
vost. Jsem přesvědčen, že výsledek, 
na který se všichni těšíme, ocení,“ 
uvedl MUDr. Ondřej Štěrba, před-
seda představenstva...

Více informací naleznete ZDE

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE 
V REALIZACI VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH 
AKCÍ VE SVÝCH NEMOCNICÍCH

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/krajska-zdravotni-uspesne-pokracuje-v-realizaci-vyznamnych-investicnich-akci-ve-svych-nemocnicich


SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA KONFERENCI    

v Kulturním centru SVOBODA, Cheb

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

DNE  na téma:22. ZÁŘÍ 2022

GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD

1. Dýchací problémy nejen ve stáří

 PEG - nebojme se ošetřování2.

Z nepohody do pohody aneb Jak žít v období kalamit3. 

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE DO 
SPÁNKOVÉ LABORATOŘE
Podmínkou specializace ORL, pneu-
mologie, kardiologie, neurologie, psy-
chiatrie se zájem o spánkovou medicí-
nu. Možno na zkrácený úvazek či DPČ. 
■ Nabízíme rozvoj a vzdělání ve 
spánkové medicíně, nadšený a přá-
telský kolektiv, v plánu výstavba a roz-
voj moderních prostor pro spánko-
vou laboratoř. 
■ Kontakt: vedoucí lékař spánkové 
laboratoře MUDr. Tereza Haasová, 
tereza.haasova@hospital-bn.cz, 
317 756 263...............................
EUROPE INSTITUTE OF 
TELEMEDICINE S.R.O.
POZICE PRAKTICKÝ  
LÉKAŘ DO ZAVEDENÉ 
ORDINACE
■ Místo: Masarykova 176/1, 
Lysá nad Labem
Do ordinace s dlouholetou tradicí, 
hledáme praktického lékaře
■ Mzda – 80 000 – plný úvazek, ná-
stup možný ihned, odměny, služební 
byt a další benefity. Možný i částečný 
úvazek, minimum však 0,5. Kvalifikač-
ní dohodu nedáváme
■ Ordinace praktického lékaře: 
otevřená od pondělí do pátku během 
dne; moderně vybavená a  v příje- 
mném prostředí; dobrá dostupnost 
autobusem, v případě příjezdu au-
tem – parkování v blízkosti ordina-
ce; lékárna v bezprostřední blízkosti; 
kmen 2000 pacientů; naše společnost 
vlastní několik ordinací v Praze a ve 

středních Čechách: Praktický lékař, 
chirurgie, onkologie, stomatologie, 
kardiologie, dále provozujeme kliniku 
estetické medicíny a diagnostiky; sou-
částí naší skupiny je i start-up v oblasti 
telemedicíny;  tým zkušených lékařů 
s dalšími odbornostmi, zkušené sestry, 
marketingové oddělení, back office.
■ Kontaktní osoba: 
Martina Petrlíková , Tel.: 773 646 363
Email: martina.petrlikova@sky-limited.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ

POLIKLINIKA  
BORY SPOL. S R.O.
HLEDÁME VŠEOBECNÉHO  
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
PRO DOSPĚLÉ
Poliklinika Bory spol. s.r.o. přijme 
všeobecného praktického lékaře 
pro dospělé na HPP na plný nebo 
částečný úvazek. 
■ Požadujeme: odbornou způso-
bilost, specializovaná způsobilost 
vítána (příp. ukončený kmen). 
Pracoviště má akreditaci v oboru 
všeobecné praktické lékařství a je 
součástí zdravotnického zařízení 
zajišťující komplexní péči.
■ Nabízíme příjemný pracovní 
kolektiv, stravenkový paušál, 25 dní 
dovolené, Unišeky, příspěvek na ŽP. 
Mzda od: 50tis.
■ Nástup možný od: 1. 6. 2022
■ Kontakt: 603493520, 
pavla.tolarova@poliklinikabory.cz
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Domov se zvláštním režimem 
Kazdův Dvůr poskytuje služby 
svým klientům již 8 let. Jedná se 
o soukromé zařízení, které se na-
chází v malebném venkovském 
prostředí ve Vonšově, nedale-
ko Františkových lázní a je tak 
ideální volbou pro klienty, kteří 
preferují klid, pohodu a život  
v přírodě (www.kazduvdvur.cz/). 
Kazdův Dvůr rozšiřuje svůj pro-
fesionální tým. V tomto zařízení 
budete poskytovat péči zejména 
klientům se stařeckou demencí 
či Alzheimerovou chorobou.

Domov se zvláštním režimem 
Kazdův Dvůr poskytuje pobytovou 

sociální službu osobám s chro-
nickým duševním onemocněním, 
které vyžadují celodenní péči  
a podporu. ,,Specializujeme se na 
dospělé osoby se stařeckou de-
mencí, Alzheimerovou chorobou  
a ostatními typy demencí, které 
mají sníženou soběstačnost z dů-
vodu těchto onemocnění, a to jak 
z České republiky, tak i z německy 
hovořících zemí EU“, říká Ing. Josef 
Kazda, ředitel Kazdova Dvora.

DZR Kazdův dvůr je Ministerstvem 
práce a sociálních věcí registrova-
ným zařízením...

Více informací naleznete ZDE

DZR KAZDŮV DVŮR
PŘEDSTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-zarizeni-7


Projekt ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ přijme do svého týmu 
kolegy, kteří budou telefonicky a e-mailem komunikovat s klienty 
ohledně uveřejnění jejich inzerátů a článků.

Jedná se o zajímavou, časově flexibilní činnost "home office" na DPP 
či IČ. Poskytneme Vám mobilní telefon a zaučíme pracovat v našem 
jednoduchém administrativním systému. 
Odměna se skládá z fixní částky 100 Kč/hod 
a 10 % se zajištěného inzerátu.

Co potřebujete? 
Připojení na internet, elán do práce a výborné komunikační schopnosti.

Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle 774 044 233 
nebo info@zamestnanivezdravotnictvi.cz .

DIOME, S.R.O.
ZAJÍMAVÁ PRÁCE Z DOMOVA 

OBCHODNÍ MANAŽER 
ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

ÚSTECKÝ KRAJ

MASARYKOVA NEMOCNICE 
V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.
PŘIJME LÉKAŘE NA 
PLICNÍ ODDĚLENÍ:
Absolventy vysokých škol; Cizince 
s aprobační zkouškou; Lékaře po 
interním kmeni; Atestované lékaře 
v oboru pneumologie; Doposud pra-
cující lékaře v jiném interním oboru.
■ Nabízíme: nadstandardní plato-
vé podmínky; náborový příspěvek až  
200 000 Kč; flexibilní úvazek (0,1 – 
1,0);  oddělení se statutem Centra pro 
intersticiální plicní procesy, Centra 
pro obtížné léčitelné astma, Centra 
pro poruchy dýchání ve spánku, jsme 
součástí pneumoonkochirurgické-
ho centra; zázemí úspěšné a stabilní 
společnosti; podporu a podmínky pro 
další vzdělávání financované zaměst-
navatelem; podpora dalšího profes-
ního rozvoje; řadu oborů s nejvyšším 
stupněm akreditace a specializovaná 
centra; moderní a příjemné pracovní 
prostředí; dopomoc s bydlením; za-
městnanecké benefity (příspěvek na 
penzijní připojištění, nadstandardní 
pokoje v případě hospitalizace, 5 týd-
nů dovolené, příspěvek na dovole-
nou, závodní stravování, slevy na služ-
by či produkty u vybraných partnerů
■ Požadujeme:  VŠ – lékařská fa-
kulta; zájem o vzdělání v oboru; bez-
úhonnost a zdravotní způsobilost; 
spolehlivost, dobré komunikační 
schopnosti; schopnost samostatné 
a týmové práce; znalost práce na PC 
(Word, Excel).

■ Kontakt: Krajská zdravotní a.s. – 
Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z. 
Sociální péče 3316/12A, 
401 13 Ústí nad Labem, 
prim. MUDr. Daniel Doležal, 
Tel. 605 984 623, 
Email: daniel.dolezal@kzcr.eu

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

NEMOCNICE BŘECLAV, P.O.
HLEDÁME VEDOUCÍHO 
LÉKAŘE/LÉKAŘKU NA JIP 
DĚTSKÉHO ODD.
Ředitel Nemocnice Břeclav, p.o., vy-
hlašuje výběrové řízení na obsazení 
funkce: VEDOUCÍ LÉKAŘ/LÉKAŘKA JIP 
DĚTSKÉHO ODD.
■ Kvalifikační požadavky: specia-
lizace v příslušném oboru podle zá-
kona č. 95/2004 Sb.; licence ČLK pro 
výkon funkce vedoucího lékaře nebo 
prokázání předpokladů pro její získání 
dle pravidel ČLK; organizační a řídící 
schopnosti; nástup dohodou
■ Nabízíme: platové zařazení dle 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb.; funkci 
zástupce primáře; možnost náboro-
vého příspěvku; zázemí stabilního 
a perspektivního zaměstnavatele; dal-
ší zaměstnanecké benefity; podporu 
dalšího profesního růstu.
■ Součásti přihlášky: životopis s pře-
hledem odborné praxe; ověřené kopie 
dokladů o dosaženém vzdělání; výpis 
z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců); pí-
semný souhlas se zpracováním osob-
ních údajů v rámci výběrového řízení.

■ Písemné přihlášky k výběrové-
mu řízení zasílejte do 31. října 2022 
na adresu: Nemocnice Břeclav, p. o., 
sekretariát ředitele, 
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav...............................
NEMOCNICE BŘECLAV, P.O.
PŘIJMEME 
LÉKAŘE/LÉKAŘKU 
NA UROLOGICKÉ 
ODDĚLENÍ
Nemocnice Břeclav, p.o. přijme: LÉ-
KAŘE/LÉKAŘKU PRO UROLOGICKÉHO 
ODDĚLENÍ.
■ Požadujeme: odbornou způsobi-
lost, specializovaná způsobilost vítána 
(příp. ukončený kmen); vhodné i pro 
absolventy.
■ Nabízíme: náborový příspěvek; jis-
totu stabilního zaměstnání; příjemné 
pracovní prostředí v akreditovaném 
zdravotnickém zařízení; vysoký po-
tenciál odborného růstu; bohaté za-
městnanecké benefity.
■ Bližší informace poskytne:
primář urologického odd., 
MUDr. Karel Zita, tel. 519 315 342, 
e-mail: zita@nembv.cz

NELÉKAŘI
PRAHA

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK A.S. 
PŘIJME VŠEOBECNOU 
NEBO PRAKTICKOU 
SESTRU
Přijmeme do prac. poměru (případně na 
DPP či DPČ) všeobecnou nebo praktic-
kou sestru (zdrav. as.) pro DOMÁCÍ PÉČI. 
Nástup IHNED nebo dle dohody. Úvazek 
dohodou. Návštěvy u pacientů v regio-
nu Prahy 9 a blízkého okolí. 
■ Podmínky: Odborná způsob. dle 
zák. 96/04 Sb. Řidičský průkaz sk. B-ak-
tivní řidič. Možnost používání vlastního 
auta. Praxe v domácí péči výhodou. 
■ Nabízíme stabilní zaměstnání, přá-
telský kolektiv. Benefity-např. příspě-
vek na stravu, penzijní přip., kulturu, 3 
dny Sick days, benefitní karta na vol-
nočasové aktivity. Podpora vzdělávání. 
Možnost zajištění ubytování.
■ Kontakt: J. Francová, vrchní setra 
odd. domácí péče, tel. 266010141, 
e-mail: francova.j@poliklinikaprosek.cz 

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlí-
ně je jedinou krajskou a také nej-
větší nemocnicí Zlínského kraje, 
která zajišťuje lékařskou péči  
v nejdůležitějších medicínských 
oborech. Jejím zřizovatelem je 
Zlínský kraj.

Zlínská krajská nemocnice má té-
měř 2.500 zaměstnanců, je dyna-
mickou a rozvíjející se společnosti 
s kvalitním personálem a zázemím. 
Ročně hospitalizuje přes 45 tisíc 
pacientů, k dispozici má téměř 
tisícovku lůžek, z toho je téměř 
800 pro akutní péči a 200 pro ná-
slednou péči. Je také významným 
krajským odborným pracovištěm 
s osmi centry vysoce specializova-

né péče. Konkrétně jsou to centra 
pro léčbu dětského diabetu, pro 
pacienty s iktem, pro roztrouše-
nou sklerózu, dále centra vysoce 
specializované péče kardiovasku-
lární, onkologické nebo intenzivní 
péče v perinatologii, a nechybí 
ani centrum zdravotní péče v on-
kogynekologii a traumatologické 
péče pro dospělé. Nemocnice má 
novou vlastní moderní firemní ma-
teřskou školu pro děti ve věku 2 až 
6 let, jejíž provozní doba je přizpů-
sobena výkonu zdravotnického 
povolání...

Více informací naleznete ZDE

KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI, A. S.
VE ZLÍNĚ – MODERNÍ NEMOCNICE 
S TÉMĚŘ STOLETOU TRADICÍ

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/krajska-nemocnice-t-bati-ve-zline-moderni-nemocnice-s-temer-stoletou-tradici


POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK 
A.S., PRAHA 9, PŘIJME 
LYMFOTERAPEUTA
Přijme do prac. poměru (event. na 
DPČ) LYMFOTERAPEUTA do odd. re-
habilitace. 
■ Podmínka: vzdělání dle zák. 96/04 
Sb. - vhodné v oboru: všeob. sestra, fy-
zioterapie - NUTNÝ KURZ LYMFATIC-
KÝCH MASÁŽÍ PRO ZDRAVOTNICTVÍ. 
■ Nástup: 1.9.2022 či dle dohody. Krat-
ší úvazek. Prac. doba dohodou Po - Pá 
dopoledne. Prac. náplní nejsou lymfatic-
ké masáže, ale obsluha přístrojové lym-
fodrenáže a rašeliny. Nenáročná práce, 
vhodná i pro aktivní důchodce. Odpoví-
dající finanční ohodnocení. 
■ Benefity-např.: příspěvek na stra-
vu, kulturu, očkování, penzijní přip. 
Benefitní karta na volnočasové aktivi-
ty. 5 týdnů dov. Podpora vzdělávání.   
■ Nabídky (profesní životopis) 
zasílejte na e-mail: 
tumova.j@poliklinikaprosek.cz nebo 
na pers. odd.: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz. 
■ Kontakt: PhDr. J. Tůmová, 
ved. fyzioterapeut-tel. 266 010 196...............................
DOMOV PRO SENIORY 
CHODOV
PŘIJME VŠEOBECNÉ 
SESTRY
Domov pro seniory Chodov přijme 
všeobecné/praktické sestry. Nepřetr-

žitý provoz, 12-ti hodinové směny. 
■ Nabízíme zajímavé finanční ohod-
nocení, náborový příspěvek 60.000 Kč,  
penzijní připojištění, možnost ubyto-
vání, příspěvek na rekreaci, závodní 
stravování, aj.
■ Požadujeme odbornou způsobi-
lost dle zákona 96/2004 Sb. a pozitivní 
vztah k seniorům.
■ Kontakt:  tel.: 773 808 815
pavla.cernovicka@seniordomov.cz, 

STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME VŠEOBECNÉ ČI 
PRAKTICKÉ SESTRY
CHIRURGIE, INTERNA, ODDĚLENÍ 
DLOUHODOBÉ OŠETŘOVATELSKÉ 
PÉČE VŠE NEPŘETRŽITÝ PROVOZ/TUR-
NUSY. Moderní prostředí, rodinná at-
mosféra, elektronická dokumentace, 
výhodná mzda + náborový příspěvek, 
příspěvek na bydlení pro mimo-be-
nešovské, zajištění ubytování, osobní 
rozvoj, stravování, jesle, penzijní při-
pojištění, 25 dní dovolené + 2 sick 
days, zdarma očkování proti chřipce 
a další benefity.NEPOŽADUJEME KVA-
LIFIKAČNÍ DOHODY NA SPECIALIZAČ-
NÍ VZDĚLÁVÁNÍ!
■ Více info na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz,
tel.: 317 756 554.
ved. fyzioterapeut-tel. 266 010 196.

NEMOCNICE  
MĚŠICE – CIOP, Z. S.
VŠEOBECNÁ SESTRA
Přijme na lůžka následné, dlouhodo-
bé a sociální péče všeobecné sestry.
■ Požadujeme: samostatný vý-
kon práce bez odborného dohledu 
a bez indikace.
■ Nabízíme: příspěvek na podpo-
ru zaměstnanosti 100 000 Kč; dobré 
platové podmínky; zaměstnanecké 
výhody; stabilní zázemí; parkování 
v areálu zdarma; výborná dostup-
nost regionální MHD (351, 656, 657).
■ Kontakt: vrchní sestra 
J. Součková tel.: 317 799 034, 
mob.: 606 126 009, e:mail: 
jaroslava.souckova@nemocnicemesice.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

MASARYKOVA NEMOCNICE 
V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z.
PŘIJME STANIČNÍ SESTRU
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova 
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. přij- 
me do pracovního poměru staniční ses- 
tru na Oddělení klinické hematologie.
■ Požadujeme: vysokoškolské/
středoškolské vzdělání zdravotnické-
ho zaměření; odbornou způsobilost 
k výkonu povolání všeobecné ses- 
try; trestní bezúhonnost a zdravotní 
způsobilost; spolehlivost, flexibilnost, 
schopnost samostatné a týmové prá-

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
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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

23. 9. 2022 – Moderní přístupy k hojení ran
Místo konání: KC Nemocnice Na Homolce, Praha 5

25. 11. 2022 – Novinky v ošetřovatelství, Ambulantní péče, Hojení ran
Místo konání: Hotel GOLF, Plzeňská 103, Praha 5 - Motol 

Více informací na www.vzdelavani-in.cz.

ce; znalost práce na PC (Word, Excel);  
ochotu k dalšímu vzdělávání.
■ Nabízíme: zajímavou a různoro-
dou práci v přátelském kolektivu ses- 
ter a lékařů; pracovní poměr s odpo-
vídajícím finančním ohodnocením; 
možnost okamžitého nástupu, záze-
mí úspěšné a stabilní společnosti; mo-
derní a příjemné pracovní prostředí;  
5 týdnů dovolené, závodní stravo-
vání; možnost dalšího vzdělávání při 
práci financovaného zaměstnavate-
lem; podporu dalšího profesního roz-
voje; dobrou dopravní dostupnost.
■ Náplň práce: Organizace pracov-
ních činností, péče o pacienty s hema-
tonkologickými onemocněními, poru-
chami hemostázy, provádění odběrů 
krve, asistence při odběrech kostní 
dřeně a trepanobiopsie, podávání 
transfuzí, podávání léčby cytostatiky, 
spolupráce s národními registry he-
matologických onemocnění, edukace 
hematonkologických pacientů. He-
matologická ambulance je vybavena 
moderní přístrojovou technikou, např. 
monitor vitálních funkcí, AED, EKG, au-
tomatické pumpy, CoaguChek.
■ Pracovní doba: Pondělí – pátek 
6:00-14:30 hod. (s možností flexibility)
■ Kontakt: ivana.kocincova@kzcr.eu; 
jana.ullrychova@kzcr.eu 
■ Bližší info zde: Hematologie 
(kzcr.eu)

Investice v nemocnici jsou ne-
smírně důležité pro její rozvoj, 
zvýšení bezpečnosti a komfortu 
pro personál i pacienty. Největší 
akcí příštích dvou let je dostavba 
chirurgického pavilonu s vybu-
dováním centrálního příjmu a 
současným propojením pavilo-
nu interny a chirurgie do multi-
bloku. V plánech má ale vedení 
nemocnice další rozvojové pro-
jekty.

Pacienti již několik měsíců vidí 
stavební ruch na bývalé ploše pro 
parkování pod chirurgickým pavi-
lonem. Je to příprava na přístavbu 
této budovy. Celá investiční akce 
centrálního příjmu a dostavby 
včetně propojení pavilonů byla vy-
soutěžena a byl vybrán dodavatel 
stavby již v březnu 2021. Ihned po 
podpisu smlouvy...

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE BENEŠOV
V NEMOCNICI VZNIKNOU 
I LETOS NOVÉ VELKÉ PROJEKTY

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/v-nemocnici-vzniknou-i-letos-nove-velke-projekty

