
www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

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

PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace MOST
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pracoviště PRAHA/i zkrácený úvazek
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace Hradec Králové
VŠEOBECNÁ SESTRA – ordinace ÚSTÍ NAD LABEM
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pracoviště PRAHA/i s ubytováním
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ÚSTÍ NAD LABEM
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ZLÍN

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

PROSINEC 2019

SWISS MED CLINIC s. r. o. přijme na oddělení Následné intenzivní péče lékaře anesteziologa na HPP s možností plného či částečného úvazku, popřípadě na DPP/DPČ.
■ Požadujeme: VŠ vzdělání se specializovanou způsobilostí v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína, bezúhonnost, 
dobré komunikační schopnosti a laskavý přístup k pacientům
■ Nabízíme: práci v moderním zdravotnickém zařízení s přátelským kolektivem, vynikající mzdové ohodnocení, 3 Sick Days, 5 týdnů dovolené
■ Kontakt: MUDr. Dan Romportl, tel.: +420 725 583 482, e-mail: dan.romportl@klinikasmc.cz

Přijme lékaře/lékařky na akreditované pracoviště interního oddělení a na LDN oddělení.
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, zaměstnanecké benefity, zázemí krajské nemocnice akreditované SAK, podporujeme profesní růst a rozvoj
■ Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře, ukončený základní kmen nebo specializovanou způsobilost vítáme
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná, tel. 327 503 497, 724 175 878, email: jitka.novotna@nemkh.cz, www.nemkh.cz

SWISS MED CLINIC ■ LÉKAŘ S ODBORNOU SPECIALIZACÍ V OBORU ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

ONK, A.S., NEMOCNICE KUTNÁ HORA ■ PŘIJME LÉKAŘE/LÉKAŘKY NA INTERNÍ A LDN ODD.

Jsme tu pro Vás již 8 let

Představenstvo Nemocnice Tábor, a.s. vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa PRIMÁŘ / PRIMÁŘKA ODDĚLENÍ  NEUROLOGIE
■ Požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru; specializovaná způsobilost v oboru; 10 let odborné praxe lékaře ve zdravotnictví; Licence ČLK pro výkon 
vedoucího lékaře / primáře v oboru; organizační a řídící schopnosti, samostatnost; zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost; orientace v ekonomice zdravotnictví.
■ Přihláška uchazeče musí obsahovat: profesní životopis, potvrzení zdravotní způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb., doklad o bezúhonnosti ne starší 90 dnů, doklad o členství v ČLK, 
licence ČLK, návrh koncepce rozvoje a řízení oddělení v písemné podobě; Ověřené kopie: dokladu o získané odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře dle zákona č. 95/2004 Sb.,
dokladu o získané specializované způsobilosti
■ Nabízíme: nadstandartní mzdové ohodnocení; náborový příspěvek 200.000,- Kč; pomoc a podporu při zajištění bydlení
■ Dotazy mohou uchazeči směřovat na: MUDr. Jana Chocholová, člena představenstva Nemocnice Tábor, a.s., TF: 381 606 600, 777 140 384, jana.chocholova@nemta.cz. 
Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení Nemocnice Tábor, a.s. TF:381 608 210, 605 236 271, iva.glatzova@nemta.cz.
■ Písemnou přihlášku, vč. telefonního spojení a s požadovanými doklady uchazeči zašlou na adresu:
Nemocnice Tábor, a.s., kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor, personální oddělení; TF kontakt: 381 608 210, vedoucí personálního oddělení - Iva Glatzová. Termín výběrového řízení bude 
uchazečům oznámen.

NEMOCNICE TÁBOR, A.S. ■   PRIMÁŘ / PRIMÁŘKA ODDĚLENÍ NEUROLOGIE

LÉKAŘI
PRAHA

VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA – 
RUZYNĚ
VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ 
LÉKAŘ/KA
Vazební věznice Praha – Ruzyně, Staré ná-
městí 3/12, Praha 6 přijme všeobecného 

praktického lékaře, práce s vězněnými oso-
bami.
■ Požadujeme: specializovanou způsobi-
lost v oboru všeobecného praktického lékař-
ství pro dospělé.
■ Nabízíme: pracovní smlouvu na plný pra-
covní úvazek případně kratší; plat 80000 Kč, při 
kratším úvazku se plat poměrně krátí; pracovní 
dobu pondělí až pátek; navíc 1 týden dodat-
kové dovolené; 5 dní indispozičního volna; 
příspěvek z FKSP na sport, kulturu a rekreace.
■ Kontakt: jhuzlikova@vez.ruz.justice.cz
tel.: 220 184 140, 728 468 761

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
PŘIJMEME LÉKAŘE
Poliklinika Prosek a.s., Praha 9 přijme lékaře 
pro lůžkové odd. následné péče. Spec. způ-
sob. v oboru: INTERNA, PRAKTIK PRO DOSPĚ-
LÉ, CHIRURGIE, ORTOPEDIE, REHABILITACE, 
NEUROLOGIE, GERIATRIE. 
V případě interní odb. možnost kombinace 
s prací v interní ambulanci. 
■ Dále přijmeme lékaře do ambulance 
v oboru: REHABILITACE a  ORTOPEDIE.

■ Dále přijme INTERNISTU na zástup do 
ambulance (cca 1.1.-31.3.2020). 
Nástup ihned nebo dle dohody. Vhodné 
i pro důchodce. Prac. úv. vždy dohodou.
■ Nabízíme: Možnost přidělení služebního 
bytu, či zajištění ubytování. Podpora vzdělá-
vání. Benefity-např.: Příspěvek na stravování, 
dovolenou, penzijní přip., kulturu, 5 týdnů 
dov., dny sick days.
■ Nabídky (prof. životopis) 
zašlete na e-mail: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz. 
Tel. 266 010 106



AZITA S.R.O.
HLEDÁME ORL  
LÉKAŘE V PRAZE
Do našeho přátelského kolektivu pri-
vátního ambulantního zařízení ORL 
a foniatrie v Praze 10 hledáme kole-
gu/kolegyni.
Důležité jsou pro nás dobré mezi-
lidské vztahy a chuť se rozvíjet, vše 
ostatní je na dohodě.
■ Kontakt: 605 787 269, 
e-mail: orlvpraze@email.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 

PŘIJME LÉKAŘE DO  
SPECIALIZOVANÝCH  
AMBULANCÍ
ENDOKRINOLOGIE, DIABETOLOGIE, 
OČNÍ, UROLOGIE, REHABILITACE. Mož-
no i kratší úvazek či dohoda. Min. kmen 
podmínkou. Moderní a špičkově vyba-
vené ambulance!
■ Nabízíme nadstandardní mzdu, 
příspěvek na penzijní připojištění, stra-
vování, 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
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ  
NEMOCNICE BENEŠOV 
– ÚSTAVNÍ  
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Nemocnice Benešov hledá lékaře k po-
sílení ústavních pohotovostních služeb 
na DĚTSKÉM ODDĚLENÍ. 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.

 
hledá pro svá oddělení

✖  LÉKAŘ PEDIATR L3
✖  LÉKAŘ RADIOLOG L1-L3  

(OD ABSOLVENTŮ PO ZKUŠENÉ ATESTOVANÉ LÉKAŘE)

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

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

NEMOCNICE
NA FRANTIŠKU, Praha 1
přijme:

•  lékař se spec. způsobilostí RDG, L3
•  lékař se spec. způsobilostí psychiatrie L3, úv. 0,2
•  fyzioterapeut
•  všeobecná a praktická sestra
•   sestra pro perioperační nebo intenzivní péči
•  zdravotnický záchranář
•  ošetřovatel, sanitář
Nabízíme:
• příjemné, kulturně-historické prostředí v centru Prahy
• práce v akreditovaném zdr. zařízení s moderními přístroji
• 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 (20 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.)
Kontakt, info:
Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM, tel.: 222 801 370, mail: yvona.vlckova@nnfp.cz

 
hledá pro svá oddělení

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

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

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

PSYCHIATRIE 
ALBERTINUM OLÚ ŽAMBERK

Hledáme

Dále nabízíme

Nabízíme

Profil pracoviště

Primáře 
a 

lékaře 
pro 

psychiatrické 
oddělení

Nadstandardní platové 
podmínky

Štědré zaměstnanecké 
benefity

Příjemný kolektiv na 
vysoké odborné  
i lidské úrovni

Příspěvky  
na stravování

Krásné prostředí

Zajímavý kariérní růst
Atestovanému  

psychiatrovi nabízíme 
post zástupce primáře
Absolventovi aktivní 
podporu vzdělávání 

a zajištění odborných 
stáží na okolních vyšších 

pracovištích
Uplatnění se jak u lůžka,  

tak v ambulantní sféře

Následná a dlouhodobá péče
Stacionář jako alternativa 

doléčování
Ambulance s rozšířenou 

působností
Terénní psychiatrická sestra

Zapojení do projektu 
DEINSTITUCIONALIZACE 

SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ 
NEMOCNÉ v rámci  

Strategie reformy  
psychiatrické péče

Zájemci pište na albertinum@albertinum-olu.cz

Nemocnice Na Františku –
Rozšíření zdravotních služeb
Hlavní město a Městská část Praha 
1 připravují vznik Metropolitní ne-
mocnice Na Františku. Provoz stá-
vající Nemocnice Na Františku by 
mělo od 1. ledna 2020 převzít hlavní 
město, s městskou částí nyní hledá 
nejvhodnější variantu majetkopráv-
ního uspořádání. Na základě analýzy 
zdravotních služeb navrhuje radní 
Milena Johnová v nemocnici zřídit 
lékařskou pohotovost s lékárnou, 
oddělení ARO a urgentní příjem.

„Praha dosud ve zdravotnictví nehrá-
la důstojnou roli, to chceme změnit. 

Metropolitní nemocnice Na Františku 
se stane základním kamenem lepší 
spolupráce pražských zdravotnických 
zařízení, která pro pacienty bude zna-
menat zlepšení dostupnosti zdravot-
ní péče. Pražská záchranka příliš často 
nemůže předat své pacienty, proto-
že v nemocnicích není volné mís-
to. Vybudování urgentního příjmu  
a výjezdového stanoviště záchranky  
v Nemocnici Na Františku by rozhod-
ně přispělo k řešení tohoto problému. 
O obojím jednáme se zdravotními 
pojišťovnami a ministerstvem zdra-

votnictví. Navíc plánujeme do Metro-
politní nemocnice Na Františku... 
Více informací naleznete ZDE

Krásné Vánocea šťastný nový rok
přeje



PRIMÁŘ
Lázeňské léčebny Jeseník

Pro lázeňskou léčebnu Jeseník hledáme kvalifikovaného kandidáta na pozici Primář.
Požadujeme:

Nabízíme:

Nástup: dle dohody
Bližší informace Vám poskytne prim. MUDr. Ján CAPKO, tel. 724 110 099 
V případě, že Vás tato nabízená pozice zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis s tel. kontaktem na e-mail: kariera@vlrz.cz
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

◗ vzdělání: vysokoškolské lékařského směru, atestace RFM 
◗ specializační způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny
◗ licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře nebo primáře v oboru
◗ praxi v oboru, znalost práce na PC 

◗ spolehlivost, zodpovědnost 
◗ zkušenost s vedením zaměstnanců 
◗ zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb. 
◗ odbornou způsobilost odpovídající zákona č. 95/2004 Sb. 

◗ zázemí stabilní české společnosti
◗ odpovídající platové ohodnocení
◗ zajímavé smluvní podmínky
◗ velmi příjemné pracovní prostředí 

◗ možnost dalšího vzdělávání a podpora odborného růstu
◗ 5 týdnů dovolené
◗ možnost výhodného zaměstnaneckého ubytování a stravování
◗ příspěvek na penzijní připojištění

Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. 
hledají do svého týmu 
ergoterapeutů posily.

Nabízíme:
•   náborový příspěvek 80.000 Kč
•   trvalý pracovní poměr
•    5 týdnů dovolené na zotavenou + 2 dny dovolené po třech letech 

pracovního poměru
•   týden studijního volna (studium v oboru)
•   hrazené další vzdělávání v oboru
•   příspěvek na penzijní připojištění (po 1 roce pracovního poměru)
•   příspěvek na dopravu nebo možnost ubytování
•   zaměstnanecké stravování
•   50% slevu do našeho aquacentra
•   příspěvek z FKSP na volnočasové aktivity

Nástup možný ihned.
Mzda na dotázání na personálním oddělení.

Kontakt: Nela Ouředníková, personalistka, 
tel.: 499 860 123, 770 138 678, 
e-mail: nela.ourednikova@janskelazne.com, 
Státní léčebné lázně Janské Lázně

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE NA 
ODDĚLENÍ
CHIRURGIE, NEUROLOGIE, PATOLOGIE, 
LŮŽKOVÁ REHABILITACE, HEMATOLOGIE 
A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ, ORL. 
■ Nabízíme moderní pracoviště a špičko-
vé přístroje, rodinnou atmosféru, podporu 
vzdělávání a rozvoje, BEZ KVALIFIKAČNÍCH 
DOHOD NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, 
výhodné mzdové podmínky, volno po služ-
bách, 25 dní dovolené + 2 sick days, penzijní 
připojištění, jazyky, stravování, jesle a další 
benefity. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554.

JIHOČESKÝ KRAJ
PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA 
LNÁŘE
PŘIJME LÉKAŘE
Psychiatrická léčebna Lnáře, akreditované 
pracoviště, hledá lékaře, příp. absolventa LF 
se zájmem o obor psychiatrie. 
■ Nabízíme byt 2+1 přímo v areálu léčebny, 
dobré pracovní podmínky, nadstandardní 
platové ohodnocení, příjemné pracovní pro-
středí v malém kolektivu. Možnost odborné-
ho růstu. Při stabilizační dohodě významný 
podíl na nákladech na vzdělávání. 
■ Kontakt: tel.: 383 495 101, 
prim. MUDr. Jana Zahradníková, tel.: 
605 164 841, e-mail: sekretariat@pllnare.cz.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VŠEOBECNÝLÉKAŘ.CZ
HLEDÁME KOLEGU/ 
KOLEGYNI DO  
NADSTANDARDNĚ  
VYBAVENÉ ORDINACE 
VPL VE DVOŘE KRÁLOVÉ  
NAD LABEM
Hledáme kolegu/kolegyni do nadstan-
dardně vybavené ordinace VPL ve DVO-
ŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zajistíme Vám 
přátelské pracovní prostředí, flexibilní pra-
covní dobu, milou a ochotnou sestřičku, 
maximální pomoc s administrativou.
■ Nabízíme 5 týdnů dovolené, 3 dny 
zdravotního volna a podporu zaměstna- 
vatele v dalším vzdělávání. Nástup 1. 2. 2020 

■ Odměna pro lékaře atestované 
v oboru VPL 65 000,- Kč netto/měsíčně.
■ E-mail: 
ladislav.eigner@vseobecnylekar.cz; 
tel.: 608 763 664

ZLÍNSKÝ KRAJ

VSETÍNSKÁ  
NEMOCNICE A.S.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:  
PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA ORL
Vsetínská nemocnice a.s. vyhlašuje výběrové 
řízení na pozici: primář/primářka oddělení ORL
■ Požadavky: specializovaná způsobilost 
v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hla-
vy a krku dle zákona č. 95/2004 Sb.; primářská 
licence nebo prokázání předpokladů pro její 
získání dle pravidel ČLK; zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb.; dobré 
organizační a manažerské schopnosti; odpo-
vědnost, profesionální a kreativní přístup k práci.
■ Nabízíme: nadstandardní mzdové ohod-
nocení odpovídající významu nabízené pozi-
ce; možnost ubytování; zaměstnanecké bene-
fity; podporu odborného i osobního rozvoje
■ Přihláška uchazeče musí obsahovat: 
strukturovaný životopis s motivačním dopi-
sem včetně návrhu koncepce řízení; doklady 
o dosaženém vzdělání; souhlas se zpracová-
ním osobních údajů v rámci výběrového řízení.
■ Další informace: Nástup dle dohody. Vý-
běrové řízení proběhne v lednu 2020. Termín 
pro přihlášení do 31. 12. 2019.
■ Přihlášky zasílejte na adresu:
Vsetínská nemocnice a.s.
Ing. Martin Pavlica; Náměstek pro personální 
řízení; Nemocniční 955; 755 01 Vsetín

Zdravotníci ve Vsetíně přivítali  
3000. dárce, počet odběrů vzrostl
Jubilejního 3000. dárce a největší sku-
pinu, která v letošním roce společně 
darovala krev, přivítali v těchto dnech 
na hematologicko-transfuzním oddělení 
Vsetínské nemocnice. Řada nejrůznějších 
akcí přilákala letos na oddělení více dár-
ců a prvodárců.

Dárce s pořadovým číslem 3000 se stal 
pedagog vsetínského gymnázia Mgr. 
Vladislav Válek. Sám daroval krev již po 
třiadvacáté, letos byl vyznamenán stříbr-
nou plaketou prof. MUDr. Jana Janského, 
která je udělována za dvacet bezpříspěv-
kových odběrů krve. Krev daruje od třiceti 
let, na hematologicko-transfuzní oddělení 
Vsetínské nemocnice přišel s kamarády  

a spolu darují 
dodnes. „Je to 
pro nás spole-
čenská záleži-
tost, potkáme 
se, popovídáme si. Sestřičky se o nás bez-
vadně starají, je to tu prostě fajn,” vysvětlil 
s úsměvem.

Průmyslovka chodí darovat krev tradičně 
před Vánoci, tentokrát jich přišlo pětatři-
cet, třicet tři studentů a dva pedagogové. 
„Obejdeme třídy, nikoho nenutíme, ne-
přemlouváme. Na naší škole je dárcovství 
již tradice, studenti se aktivně zapojují, po-
kračují následně i samostatně, v menších 
skupinách,” uvedl Mgr. Zdeněk Drga, který 

přišel ke svému 39. odběru. Jeho kolega 
Mgr. Karel Stančík již ke čtyřicátému. Právě 
za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve 
náleží dárci zlatá plaketa profesora MUDr. 
Jana Janského.

I díky společnému dárcovství a řadě při-
pravených akcí přišlo na vsetínské hema-
tologicko-transfuzní oddělení Vsetínské 
nemocnice ještě více dárců než v minu-
lém roce. Za celý loňský rok bylo...  
Více informací naleznete ZDE



VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:  
PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA  
ODDĚLENÍ  
NÁSLEDNÉ PÉČE
Vsetínská nemocnice a.s. vyhlašuje výběrové 
řízení na pozici: primář/primářka oddělení 
následné péče
■ Požadavky: specializovaná způsobilost 
v oboru, jehož součástí je jeden z těch-
to základních kmenů: chirurgický, interní 
a všeobecné praktické lékařství, urologický, 
neurologický, ortopedický nebo pediatrický; 
primářská licence nebo prokázání předpo-
kladů pro její získání dle pravidel ČLK; zdra-
votní způsobilost a bezúhonnost dle zák. č. 
95/2004 Sb.; dobré organizační a manažer-
ské schopnosti; odpovědnost, profesionální 
a kreativní přístup k práci.
■ Nabízíme: nadstandardní mzdové ohod-
nocení odpovídající významu nabízené po-
zice; možnost ubytování; zaměstnanecké 
benefity; podporu odborného i osobního 
rozvoje.
■ Přihláška uchazeče musí obsahovat: 
strukturovaný životopis s motivačním dopi-
sem včetně návrhu koncepce řízení; doklady 
o dosaženém vzdělání; souhlas se zpracová-
ním osobních údajů v rámci výběrového řízení.
■ Další informace: Nástup dle dohody. Vý-
běrové řízení proběhne v lednu 2020. Termín 
bude upřesněn. Termín pro přihlášení do 
31. 12. 2019.
■ Přihlášky zasílejte na adresu:
Vsetínská nemocnice a.s.
Ing. Martin Pavlica; Náměstek pro personální 
řízení; Nemocniční 955; 755 01 Vsetín

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ 
ZAŘÍZENÍ KRNOV
LÉKAŘ – NEUROLOGICKÉ 
ODDĚLENÍ

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, 
příspěvková organizace nabízí pracovní 
příležitost na pozici LÉKAŘ NA NEUROLO-
GICKÉM ODDĚLENÍ.
■ Nabízíme: absolventům všeobecného 
lékařství umožníme specializační vzdělávání 
bez uzavírání kvalifikačních dohod a závaz-
ků;  možnost absolvování přípravy k atestaci 
na akreditovaných pracovištích nemocnice; 
perspektivní a zajímavou práci na nadstan-
dardně vybaveném pracovišti s iktovým 
centrem, neurologickou JIP, spánkovou 
laboratoří, léčbou spasticky a další léčbou 
botulotoxinem; podporu dalšího vzdělává-
ní a profesního rozvoje; zajímavé platové 
podmínky; možnost ubytování.
■ Kontakt: primář oddělení MUDr. Vla-
dimír Šigut, MBA, tel. 554 690 360, e-mail: 
sigut.vladimir@szzkrnov.cz
personální oddělení: Lenka Bravencová, 
tel. 554 690 737, 
e-mail: bravencova.lenka@szzkrnov.cz

SLOVENSKO

FAKULTNÁ NEMOCNICA  
S POLIKLINIKOU  
J.A.REIMANA PREŠOV
PRIJMEME LEKÁROV
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. 
Reimana Prešov prijme do pracovného 
pomeru lekárov so špecializáciou v od-
bore vnútorné lekárstvo, kardiológia, an-
giológia, endokrinológia, pediatria, pedia- 
trická neurológia, pediatrická intenzívna me-
dicína, detská psychiatria, rádiológia, chirur-
gia, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia, 
oftalmológia, hematológia, maxilofaciálna 
chirurgia a neonatológia. 
■ Bližšie informácie budú poskytnuté na 
adrese troligova@fnsppresov.sk................................
NEMOCNICA ZVOLEN A.S.
PRIMÁR ODD.  
VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA

Nemocnica Zvolen a.s., člen skupiny AGEL, 
ponúka pracovné miesto:
primár oddelenia vnútorného lekárstva
■ Náplň práce: riadenie činnosti lôžkového 
oddelenia a príslušných odborných ambu-
lancií v súlade s koncepciou odboru vnútor-
né lekárstvo
■ Zodpovednosť: za kvalitu zdravotnej 
starostlivosti o pacientov lôžkového oddele-
nia, JIS a ambulancií, za chod oddelenia, JIS 
a ambulancií, za účelnú farmakoterapiu a za 
hospodárne využívanie lôžkového fondu. 
Nástup: 01.01.2020
Pracovný pomer: TPP, na neurčitý čas
■ Ponúkané výhody: práca v stabilnej spo-
ločnosti; možnosť osobného rozvoja a od-
borného rastu; benefity zo sociálneho fondu 
napr. na dôch. sporenie, na regeneráciu.
■ Požadované vzdelanie a dalšie kvalifi-
kačné predpoklady:
odborná spôsobilosť na výkon povolania 
lekára; špecializácia v odbore vnútorné le-
kárstvo; odborná prax lekára min. 7 rokov; 
občianska a morálna bezúhonnosť
■ Zoznam požadovaných dokladov: žia-
dosť alebo motivačný list; štrukturovaný pro-
fesný životopis, koncepcia riadenia a rozvoja 
odd. vnútorného lekárstva
■ Základná mzda: 2 329,90 € + pohyblivá 
zložka dohodou
■ Ďalšie informácie – kontaktná osoba: 
MUDr. Ján Haško, námestník riad. pre LPS; 
jan.hasko@nemocnicazvolen.sk 
0908 291 553

OSTATNÍ
TELERADIOLOGIE

Radiolog s 10 letou praxí v oboru (atestace 
ČR, Edir), popisuji RTG, CT, MR. Podmínky 
dohodou. 
■ Kontakt: teleradiologie@seznam.cz

 
 PRODEJ

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

NELÉKAŘI
PRAHA

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA  
PROSEK A.S., PRAHA 9 
PŘIJME  
FYZIOTERAPEUTA
Přijmeme do prac. poměru FYZIOTERAPEU-
TA do odd. rehabilitace. Nástup 2. 1. 2020 
nebo dle dohody.
■ Podmínky: Odborná způsob. v oboru 
fyzioterapie (zák. 96/04Sb.). Praxe v oboru 
výhodou, možno i absolvent.
■ Nabízíme: MOŽNOST UBYTOVÁNÍ. Bene-
fity-např. příspěvek na stravování, dovole-
nou, masáže, kulturu, penzijní přip. Sick days. 
Podpora vzdělávání. 5 týdnů dov.
■ V případě zájmu zašlete životopis. 
■ Kontakt: pí Sloupová, ved. fyzioterapeut, 
tel. 266 010 282, e-mail: 
sloupova.j@poliklinikaprosek.cz 
nebo pí Prchalová, pers. odd., 
tel. 266 010 106, e-mail: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz

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

Staňte se našimi fanoušky 

Zdarma si stáhněte aktuální 
měsíční přehled na Váš e-mail

Hledáte nové zaměstnání? 
Vybojujeme Vám  
ty nejlepší podmínky

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

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

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

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

LISTOPAD 2019

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

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

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

NÚSCH, A.S. ■ LEKÁR - NEUROLÓG

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY ■ HLEDAJÍ VEDOUCÍHO LÉKAŘE / LÉKAŘKU

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

Jsme tu pro Vás již 8 let

LÉKAŘI
ČESKÁ REPUBLIKA

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

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

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

PRAHA

MINISTERSTVO VNITRA
HLEDÁ PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ – 
PRACOVIŠTĚ PRAHA

NEJEN odborné ➜
➜ bestsellery ➜ e-knihy 

10 %
SLEVA
s kódem: 

ZvZ

KNI
HY

Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.
Navštivte expozici historie lázeňství
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ EXPOZICE LÁ-
ZEŇSTVÍ V JANSKÝCH LÁZNÍCH UMOŽNÍ 
NAHLÉDNOUT DO 17. STOLETÍ I DÁLE. 
Od 17. 11. 2018 je otevřena stálá expo-
zice lázeňství v Janských Lázních a to  
v krásné historické budově Sokolovna  
z roku 1872, která byla dříve známá jako 
Lázeňská dvorana.

Realizace je uskutečněna díky projektu  
s názvem „Po stopách lázeňství v Jan-
ských Lázních a Szczawno-Zdrój“, který je 
spolufinancován z Fondu mikroprojektu  
v Euroregionu Glacensis v rámci Programu 

Interreg V-A Česká repu- 
blika – Polsko 2014-2020.

Trvalá výstava přiblíží his-
torii česko-polského lá-
zeňského regionu a před-
staví některé historické 
artefakty. Projekt propojil 
střediska v Janských Láz-
ních a v Szczawno-Zdróji, 
která jsou od sebe....  

Více informací  
naleznete ZDE



Vánoční akce 
na luxusní tělovou 
kosmetiku s obsahem 
pistáciového oleje 
Sleva 10 % s kódem: ZvZ

                 www.looqshop.com

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK 
A.S, PRAHA 9 PŘIJME  
FARMACEUTICKÉHO 
ASISTENTA
Přijmeme do prac. poměru FARMACEUTIC-
KÉHO ASISTENTA do lékárny. 
Nástup 2. 1. 2020 nebo dle dohody. 
■ Požadujeme: Vzdělání pouze v oboru 
farm. as. (laborant)- zákon 96/04 Sb. Praxe 
vítána, možno i absolvent.
■ Nabízíme: Prac. doba Po-Pá. MOŽNOST 
UBYTOVÁNÍ. Podpora vzdělávání. Benefity: 
např. příspěvek na stravování, dovolenou, 
kulturu, penzijní přip., masáže, Sick days,  
5 týdnů dovolené. 
■ Kontakt: Mgr. Podlahová, ved. lékárny, tel. 
266 010 419, 
e-mail: lekarnice@poliklinikaprosek.cz, 
pí Prokopová, ved. farm. as., tel. 266 010 418. 
■ V případě zájmu zašlete profesní živo-
topis.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME PORODNÍ  
ASISTENTKY
Práce v příjemném kolektivu a rodinné atmo-
sféře naší moderní porodnice! Disponujeme 
krásnými, nově zrekonstruovanými porodní-
mi boxy. Ročně provádíme přes tisíc porodů, 
jsme vyhledáváni rodičkami z celé republiky! 
■ Nabízíme výhodnou mzdu + náborový 
příspěvek,příspěvek na bydlení pro mimo-
-benešovské, zajištění ubytování, osobní 
rozvoj, stravování, jesle, penzijní připojištění, 
25 dní dovolené + 2 sick days, další benefity. 
NEPOŽADUJEME KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA 
SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ! 
■ Více info na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel.: 317 756 554.

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME VŠEOBECNÉ 
SESTRY NA INTERNÍ 
ODDĚLENÍ
MÁME MODERNÍ ZREKONSTRUOVANÉ OD-
DĚLENÍ!!! 
■ Nabízíme rodinné prostředí, elektronic-
kou dokumentaci, výhodnou mzdu + nábo-
rový příspěvek,příspěvek na bydlení pro mi-
mo-benešovské, zajištění ubytování, osobní
rozvoj, stravování, jesle, penzijní připojištění, 
25 dní dovolené + 2 sick days, další benefity. 
NEPOŽADUJEME KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA 
SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ! 
■ Více info na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel.: 317 756 554................................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME NELÉKAŘSKÉ 
ZDRAVOTNICKÉ  
PRACOVNÍKY  
V OBORECH
FYZIOTERAPEUT, RADIOLOGICKÝ ASISTENT. 
■ Nabízíme výhodnou mzdu + NÁBOROVÝ 
PŘÍSPĚVEK, moderní pracoviště a špičkové 
přístroje, stabilní kolektiv, profesní a osobní 
rozvoj, příspěvek na bydlení pro mimo-
-benešovské uchazeče, zajištění ubytování, 
penzijní připojištění, stravování, jesle, jazyky, 
25 dní dovolené (RA dalších 5 dní dodatkové 
dovolené) + 2 sick days, další benefity. ZA-
JÍMAVOST PRO FYZIOTERAPEUTY - STAVÍME 
NOVÉ KOMPLEXNÍ REHABILITAČNÍ CEN- 
TRUM! 
■ Více informací na www.hospital-bn.cz, 
■ Kontakt: 317 756 554, 
pam@hospital-bn.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
LÁZNĚ SLATINICE A.S.
DO LÁZNÍ SLATINICE 
PŘIJMEME  
FYZIOTERAPEUTY 
A VŠEOBECNÉ SESTRY
Chcete s námi pečovat o lázeňské hosty 
a pacienty? Hledáme VŠEOBECNOU SES- 
TRU s dokončeným zdravotnickým vzdělá-
ním a FYZIOTERAPEUTY s dokončeným VŠ 
vzděláním. 
■ Nabízíme možnost získání praxe a další
profesní kvalifikace na náklady zaměstna-
vatele. Dále nabízíme Sick days, stravování 

Krnovská nemocnice má novou lékárnu,  
metabolické centrum a onkologickou ambulanci
Slavnostní otevření nové lékárny, meta-
bolického centra a onkologické ambu-
lance se uskutečnilo v úterý 5. listopadu 
ve Sdruženém zdravotnickém zařízení 
Krnov. Vybudování nového objektu za 
68,1 milionů korun včetně DPH i s kom- 
pletním vybavením interiérů za 4,4 mi-
lionů korun včetně DPH financoval ze 
svého rozpočtu Moravskoslezský kraj, 
který je zřizovatelem nemocnice. Stav-
bu realizovala na pozemku, který kraji 
darovalo město Krnov, společnost První 
KEY-STAV a. s.

„O nové lékárně jsme začali nahlas uva-
žovat před šesti lety. Vedlo nás k tomu 
několik důvodů. Prvním z nich bylo nedo-
stačující zázemí pro zaměstnance lékárny 
včetně malých skladovacích prostor. Dru-
hým a hlavním důvodem byl kapacitně 
omezený prostor pro samotné klienty 
naší lékárny,“ sdělil ředitel nemocnice 
MUDr. Ladislav Václavec, MBA.

Nemocnice si nechala zpracovat studii na 
nový jednopodlažní objekt. „Když jsem 
studii viděl, napadlo mě, že by nová lé-

kárna mohla mít zpevněný strop, aby na 
ni šlo vystavět další patro. Panu řediteli 
se myšlenka líbila a rozhodl se rovnou 
pro projekt dvoupodlažní budovy,“ řekl 
vedoucí farmacie PharmDr. Vladimír Vašíř.

Ředitel nemocnice s vedením Morav-
skoslezského kraje předjednal možné 
profinancování celé stavby. Následně 
přesvědčil zastupitele města Krnova, aby 
převedli pozemek na zřizovatele nemoc-
nice nemocnice. „Děkuji vedení Morav-
skoslezského...  

Více informací naleznete ZDE

a další odměny pro zaměstnance. Na pozici 
Fyzioterapeut můžete získat náborový pří-
spěvek 10 000 Kč. 
■ Pokud Vás láká dlouhodobá péče o pa-
cienty v klidném prostředí nádherné přírody, 
zašlete CV na: stehlikova@lazneslatinice.cz 
či volejte na 734572021.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

HELIOS GYN CENTER S.R.O.
ZDRAVOTNÍ SESTRA
Hledám zdravotní sestru do gynekologické 
ambulance na plný úvazek.
■ Nabízím nadstandartní platové podmín-
ky dle domluvy.
■ Pro další info: 733 340 493.

Pro našeho klienta NEMOCNICI VRCHLABÍ
hledáme kvalifikovaného kandidáta na pozici:

PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA 
ODD. INTERNA

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

Získáte nejen nadstandardní mzdové ohodnocení a zaměstnanecké 
benefity, ale i možnost pracovat v krásném prostředí Krkonoš.

NABÍZÍME ODMĚNU ZA DOPORUČENÍ KVALIFIKOVANÉHO KANDIDÁTA

Kontakt: Ing. Alena Mašková, e-mail: alena.maskova@diome.cz  

telefon: 739 949 833


