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MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST TELEMEDICO HLEDÁ LÉKAŘE KE SPOLUPRÁCI ONLINE
■ Pozice: praktický lékař – telekonzultace, pediatr – telekonzultace
■ Forma zaměstnání: B2B smlouva na dobu neurčitou
■ Pracovní doba: dle dohody, flexibilní rozvrh hodin přizpůsobený dostupnosti lékaře
■ Místo: práce na dálku
■ Náplň práce: provádění lékařských konzultací s pacienty v českém jazyku pomocí naše online platformy; 
vystavení receptů pomocí eReceptu; vystavení lékařských doporučení a neschopenek
■ Požadavky: lékařská soukromá praxe v ČR; přístup k počítači nebo notebooku a internetu; 
nejsou vyžadovány žádné minimální hodiny za týden/měsíc – lékař rozhodne, kdy zpřístupní rozvrh pacientům.
■ Výhody: práce pouze online; flexibilní pracovní doba; dálkový provoz; konzultace probíhá prostřednictvím naší online platformy; 
technická podpora a zákaznický servis jsou 100% na naší straně ■ Informace o zaměstnavateli: Webová stránka: https://telemedi.biz/
■ Kontaktní osoba: Monika Nowak, E-mail: m.nowak@telemedi.com, Tel.: +48 577 400 445

TELEMEDI ■  HLEDÁ LÉKAŘE – ONLINE

Přijme: lékaře / lékařky na LDN oddělení; lékaře se specializací radiodiagnostika.
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, bohaté zaměstnanecké benefity, 
zázemí krajské nemocnice akreditované SAK, podporu profesního růst 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 NA ODD. LDN A SE SPEC.RADIODIAGNOSTIKA

PRAHA

FAKULTNÍ  
THOMAYEROVA  
NEMOCNICE
PŘIJME LÉKAŘE/ 
LÉKAŘKU PRO  
UROLOGICKOU KLINIKU 
3. LF UK A FTN
■ Požadujeme: ukončené vy-
sokoškolské vzdělání; odbornou 
a zdravotní způsobilost a trestní 
bezúhonnost podle zákona č. 
95/2004 Sb.; zájem o obor; krátká 
praxe v oboru vítána, není pod-
mínkou; jazykové znalosti; ochotu 
podílet se na zajištění nočního 
provozu. 
■ Nabízíme:  práci na akreditova-
ném pracovišti 2. typu, které se su-
perspecializuje na funkční urologii, 
uroonkologii, transplantační uro-
logii a urogenitální tuberkulózu; 
poskytujeme podporu odborného 
růstu, možnost externího postgra-
duálního studia; dobré finanční 

LÉKAŘI ohodnocení; zaměstnanecké be-
nefity: pro mimopražské zájemce 
možnost ubytování; vlastní ma-
teřská škola a jesle; vlastní rekre-
ační zařízení; příspěvek na závodní 
stravování v areálu nemocnice; 
příspěvek na penzijní připojištění 

nebo soukromé životní pojištění; 
příspěvky z FKSP (na dětské tábo-
ry, rekreaci, kulturní akce, masáže, 
atd.); 5 týdnů dovolené + 2 dny 
indispozičního volna; možnost vy-
užití výhodných tarifů pro mobilní 
komunikaci; slevy v nemocniční 

lékárně a prodejně zdravotnických 
potřeb.  
Nástup ihned nebo dle dohody. 
■ Písemné přihlášky včetně ži-
votopisu zasílejte na výše uve-
denou adresu nebo na e-mail: 
urologie@ftn.cz

ONK, A.S., NEMOCNICE KUTNÁ HORA
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

Nemocnice Kutná Hora se nachází 
v okrajové části historického měs-
ta Kutná Hora a nabízí tak krátkou 
dojezdovou vzdálenost z Prahy 
a okolí. Provoz akutního lůžko-
vého interního oddělení a chi-

rurgického oddělení je podpořen 
nezbytným komplementem (anes-
teziologicko-resuscitační oddělení, 
oddělení radiodiagnostiky, odděle-
ní klinické biochemie a hematolo-
gie, rehabilitační oddělení). 

Součástí nemocnice je oddělení 
LDN a paliativní péče. 1. 11. 2019 
bylo otevřeno pětilůžkové pra-
coviště lůžek Následné intenzivní 
péče, které vzniklo transformací 
části lůžek multioborové JIP. Ne-
mocnice disponuje třemi vyso-
ce vybavenými operačními sály  
a centrální sterilizací, urgentním 
příjmem, CT, ultrazvukovou vyše- 
třovnou a vlastní lékárnou. Přímo 
v areálu nemocnice se nachází 
záchranná a pohotovostní služba, 
heliport a řada specializovaných 
ambulancí jak nemocniční, tak 
privátní sféry. Pro pacientky hos-
pitalizované v nemocnici je v are-
álu ambulance pro gynekologická 
konsilia... 

Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-3


 
 

 

BEZIRKSKLINIKUM 
MAINKOFEN 

 

Rádi se vzděláváme a rozvíjíme! A Vy?

Protože jsme VÍCE    než jen KLINIKA

Lékaře/ku v oboru psychiatrie a psychoterapie
Právě jste dokončili své lékařské studium a/nebo hledáte specializaci, která je výzvou, naplňuje Vás 
a dává Vám jistotu smysluplného příspěvku? Pak jste na správném místě. S NÁMI si vyberete VÍC.

SMYSLUPLNOST: V krajské nemocnici Mainkofen se všemi jejími pracovištěmi pomáháme lidem, jejichž duše jsou v nouzi.

Plán a zaměření: Jsme vzdělávací klinika – a je to vidět. Organizujeme Vaše školení. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; mezi úkolem, 
který Vás naplňuje a Vaším zaslouženým volným a rodinným časem. Vaše pracovní doba může být individuální, je automaticky zaznamenávána, a tím 
umožňuje kompatibilitu rodiny a kariéry. Přírůstkům se těší i naše nemocniční školka. Na vyžádání nabízíme individuální modely částečných úvazků pro 
každého zaměstnance.

Finanční svoboda: Služby s nadtarifním příspěvkem ve výši 500 eur za pohotovostní službu v pracovní den a v budoucnu také s odpovídajícím  
příspěvkem na pohotovostní službu o víkendech a svátcích. Kromě toho jsou pokryty všechny náklady na školení.

Změna oboru: Rádi integrujeme lékaře z jiných specializací, kteří hledají změnu.

Podpora: Nejste (zatím) z regionu? Žádný problém, podpoříme Vás při hledání bytu či domu a pomůžeme Vám všude tam, kde nás potřebujete!

Základní mzda odpovídá lékařským tarifům/VKA se všemi sociálními dávkami a veřejných příplatků zaměstnavatele (firemní důchod apod.) i řadou speciál-
ních benefitů.

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na úřadujícího lékařského ředitele, 
Dr. med. Bernd Weigel, MHBA., e-mail: b.weigel@mainkofen.de, tel: 09931 87 20 000

Motivační dopis a životopis zašlete písemně nebo e-mailem (pouze v souboru ve formátu PDF) na adresu:
Bezirksklinikum Mainkofen, Personalwesen, Mainkofen A 6 – 94469 Deggendorf, e-mail: bewerbungen@mainkofen.de

Hledáme

Informace o ochraně osobních údajů podle čl. 13 GDPR o zpracování osobních údajů v souvislosti s vaší žádostí naleznete na adrese: http://www.mainkofen.de/stellen.html



GLOBAL  
ASSISTANCE A.S.
LÉKAŘ S ČJ A AJ  
PRO KOORDINACI 
CESTOVNÍ/ZDRAVOTNÍ 
ASISTENCE
Posuzování léčby klientů a komu-
nikace se zdrav. zařízeními v zahra-
ničí, případně repatriace. 
Úvazek, mzda a nástup dohodou.
Kanceláře v Praze, možnost HO po 
zaškolení. 
■ Bližší informace na 
hr@1220.cz................................
POLIKLINIKA  
PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK 
A.S., PRAHA 9 PŘIJME 
LÉKAŘE NA LŮŽKOVÉ 
ODD. NÁSLEDNÉ PÉČE
Přijmeme do prac. poměru na kratší 
úv. lékaře na lůžkové odd. následné 
péče. Specializovaná způsob. - od-
bornost není specifikována. Jsme 
malé odd. rodinného typu. Rehabili-
tují zde pacienti převážně po opera-
cích pohybového ústrojí -28 lůžek. 

Staňte se součástí našeho Great Place to Work® na našich Heiligenfeld 
klinikách v Bad Kissingen, Waldmünchenu a Uffenheimu – 
plný / částečný úvazek.

ODBORNÝ LÉKAŘ / LÉKAŘ V ATESTAČNÍ PŘÍPRAVĚ (m/ž)

v oblastech psychosomatické lékařství a psychoterapie

Toto zaručí, že je Vaše pracovní místo u nás obzvláště atraktivní:
•  na klinikách v Bad Kissingen a Uffenheim máme oprávnění k atestaci 

v oboru psychosomatické lékařství a psychoterapie, na klinice v Bad 
Kissingen vč. jednoroční somatické rotace

•  možnost dalšího vzdělávání
•  kromě 10ti denní dovolené na vzdělávání nabízíme bezplatnou 

účast na seminářích naší akademie Heiligenfeld
•  budete systematicky zapracováni našimi zaměstnanci
•  budete pracovat v podpůrném a kolegiálním pracovním prostředí
•  můžete skloubit práci a rodinu díky flexibilní pracovní době
•  máte nárok na atraktivní firemní benefity

Podrobné volné pracovní pozice a informace o našich 
atraktivních pracovních podmínkách naleznete na:

www.aerzte.heiligenfeld.de
Kontakt:
Bad Kissingen:  patricia.kleinhenz@heiligenfeld.de
Waldmünchen:  tanja.meier@heiligenfeld.de
Uffenheim:  heinz-josef.beine@heiligenfeld.de

Rozšiřte na plný / částečný úvazek náš tým lékařské rehabilitace 
na klinice Luitpoldklinik Heiligenfeld v Bad Kissingen, která se 
specializuje na ortopedicko-úrazovo-chirurgickou, interní, 
onkologickou a uronkologickou rehabilitaci.

ODBORNÝ LÉKAŘ / LÉKAŘ V ATESTAČNÍ PŘÍPRAVĚ (m/ž)

obzvl. interní medicína, všeobecné lékařství 
nebo fyzikální a rehabilitační lékařství

Toto zaručí, že je Vaše pracovní místo u nás obzvláště atraktivní:
•  pracujete v podpůrném a kolegiálním pracovním prostředí
•  získáte atraktivní firemní benefity
•  dostanete 10 dní dovolené na další vzdělávání
•  máme oprávnění k atestaci v oboru interní medicíny (1 rok),  

ortopedie a úrazová chirurgie (1 rok) a sociální lékařství (1 rok)
•  nabízíme možnost kompletní atestace v regionálním 

„Weiterbildungsverbund“ pro obor všeobecné lékařství a pro  
možnost vstupu do oboru psychosomatiky a psychoterapie (4 roky)

Podrobné volné pracovní pozice a informace o našich 
atraktivních pracovních podmínkách naleznete na:

www.aerzte.heiligenfeld.de

Email: michael.krauss@heiligenfeld.de
Telefon: 0049 971 84-5117

Nástup ihned či dle dohody.  
Věk není rozhodující - můžete být 
jak na mateřské dov. či naopak 
v důchodu.  
■ Nabízíme: Možnost zajištění 

HELLIGENFELD KLINIKEN – KNOW-HOW 
EXPERTŮ V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Psychoterapeutické večery 
v Bad Kissingen na klinikách 
Heiligenfeld. Více než 1000 
účastníků na psychoterape-
utických večerech na klini-
kách v Heiligenfeldu.

Čtyři primáři a jedna primářka 
z klinik Heiligenfeld „zpřístup-

nili“ od 13. ledna do 27. led-
na 2022 své odborné znalosti  
v oblasti psychoterapie.  
V rámci nového formátu akce 
Heiligenfeldské psychotera-
peutické večery uspořádali pě-
tidenní přednášku o duševním 
zdraví. Přednášky probíhaly ve 
večerních hodinách, byly zdar-

ma a online. Pozvání Heili-
genfeld akademie přijalo více 
než 1000 lékařů, terapeutů a 
lidí pracujících ve zdravotnic-
tví. „Samotné nás překvapila 
vysoká poptávka po odbor-
ných znalostech,“ řekla Anita 
Schmitt, vedoucí Heiligenfeld 
akademie.

Vysoká citlivost, odolnost  
a odpuštění, ADHD, všímavost 
a sebepéče i posttraumatický 
růst byla témata, o kterých pri-
máři klinik Heiligenfeld v Bad 
Kissingenu, Uffenheimu a Ber-
líně přednášeli.

Večery zahájil Dr. Hans-Peter 
Selmaier, primář na klinice 
Parkklinik Heiligenfeld. Ve 
své přednášce ukázal poznání  
a vědeckou měřitelnost vyso-
ké citlivosti, vyjmenoval...

Více informací naleznete ZDE

ubytování, přidělení služebního 
bytu. Podpora vzdělávání. Benefity-
-např.: Příspěvek na stravu, penzijní 
přip., kulturu, 3 dny sick days. Bene-
fitní karta na volnočasové aktivity. 

■ Nabídky (prof. životopis) 
zašlete na e-mail: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz.  
■ Kontakt: Prchalová O., 
personální odd., tel. 266 010 106.

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/know-how-expertu-v-oblasti-dusevniho-zdravi


■ Kontakt: 
prim. MUDr. Michael Richter, 
317 756 473, 
michael.richter@hospital-bn.cz 
či 317 756 554, 
pam@hospital-bn.cz................................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE NA  
LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ
ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ OŠE- 
TŘOVATELSKÉ PÉČE, CHIRURGIE, 
NEUROLOGIE, ORL. 

STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ  
NEMOCNICE BENEŠOV 
– PŘIJME  
SPECIALIZOVANÉHO  
LÉKAŘE NA ÚSTAVNÍ  
POHOTOVOSTNÍ  
SLUŽBY
Práce na DPČ. Nadstandardní 
finanční ohodnocení. 
■ Více na 
www.hospital-bn.cz.

NEJEN odborné ➜
➜ bestsellery ➜ e-knihy 

10 %
SLEVA
s kódem: 

ZvZ

KNI
HY

■ Nabízíme moderní pracoviš-
tě a špičkové přístroje, rodinnou 
atmosféru, podporu vzdělávání 
a rozvoje, NEPOŽADUJEME KVA-
LIFIKAČNÍ DOHODY NA SPECIA-
LIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, výhodné 
mzdové podmínky, volno po 
službách, 25 dní dovolené + 2 sick 
days, penzijní připojištění, jazyky, 
stravování, jesle a další benefity. 
■ Kontakt: 
pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE DO  
SPECIALIZOVANÝCH  
AMBULANCÍ
PLICNÍ, OČNÍ, UROLOGIE, DĚT-
SKÁ NEUROLOGIE, DIABETOLO-
GIE. 
Možno i kratší úvazek či dohoda. 
Min. kmen podmínkou. Moderní 
a špičkově vybavené ambulan-
ce! 
■ 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, RA-
DIOLOGIE. Minimálně základní 
kmen podmínkou. Práce na DPČ. 
Nadstandardní finanční ohod-
nocení. 
■ Více na 
www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: 317 756 554,
pam@hospital-bn.cz.

Nabízíme:
• Zajímavé finanční ohodnocení                   • Náborový příspěvek
• Příležitost seberealizace                             • Možnost ubytování
• Centrum sportu a relaxace v areálu          • Benefity nemocnice
• Bezúplatné vzdělávání bez smluvních závazků
• Zaměstnanecký program mobilního operátora
• Dojezdová dostupnost – České Budějovice, Praha, Příbram

Kontakt: Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 
Personální oddělení, tel: 382 772 017, e-mail: personalni@nemopisek.cz

přijme lékaře na oddělení:

• Anesteziologicko-resuscitační
• Interní
• Patologii       
• Radiodiagnostické
• Urologii         
• Infekční ambulance

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.

NEMOCNICE PÍSEK VYNIKÁ V LÉČBĚ I V PŘÍSTUPU

Písecká nemocnice patří k vý-
jimečným zdravotnickým za-
řízením České republiky díky 
péči, kterou poskytuje. V řadě 
případů předčí svojí komplex-
ností i nemocnice podstatně 
větší. Dlouhodobě se zamě-
řuje na zavádění moderních 
osvědčených výkonů.
Nemocnice disponuje kapacitou 

423 lůžek. Pracuje zde 903 zaměst-
nanců. Ročně je v ní hospitalizová-
no 16 500 pacientů, lékaři zde pro-
vedou 10 tisíc operací a téměř 200 
tisíc ambulantních vyšetření.

Nemocnice Písek, a.s. se pravi-
delně umísťuje na prvních mís-
tech prestižního klání o titul Ne-
mocnice ČR. Písecká nemocnice 

tím dokazuje, že obstojí i mezi 
velkými fakultními nemocni-
cemi.

Nemocnice je mimo jiné drži-
telem akreditace bezpečnosti 
SAK ČR, akreditace laboratoří 
ČIA, personálního certifikátu...

Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/nemocnice-pisek-vynika-v-lecbe-i-v-pristupu


ÚSTECKÝ KRAJ

NEMOCNICE  
LITOMĚŘICE, A.S.
PŘIJME LÉKAŘE NA 
ODDĚLENÍ KLINICKÝCH 
LABORATOŘÍ (BIOCHE-
MIE, MIKROBIOLOGIE)
■ Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání – lékařská fakulta; zájem 
o vzdělání v oboru; bezúhonnost 
a zdravotní způsobilost; spolehli-
vost, dobré komunikační schopnos-
ti; schopnost samostatné a týmové 
práce; znalost práce na PC (Word, Ex-
cel); výhodou specializovaná způso-
bilost nebo ukončený kmen v oboru
■ Nabízíme: zvýhodněné mzdo-
vé podmínky; náborový příspěvek 
až do výše 300 000 Kč; flexibilní 
úvazek (0,2 – 1,0); zázemí úspěš-
né a stabilní společnosti; podporu 
a podmínky pro další vzdělávání 
financované zaměstnavatelem; 
podpora dalšího profesního roz-
voje; řadu oborů s nejvyšším stup-
něm akreditace a specializovaná 
centra; moderní a příjemné pra-
covní prostředí; dopomoc s by-
dlením; zaměstnanecké benefity 
(příspěvek na penzijní připojištění, 
nadstandartní pokoje v případě 
hospitalizace, 5 týdnů dovolené, 
příspěvek na dovolenou, závodní 
stravování, slevy na služby či pro-
dukty u vybraných partnerů).
■ Kontakt: 
Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Litoměřice, o.z., 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
-Mgr. Jiří Kozelka, Tel. 416 723 351, 
email: jiri.kozelka@kzcr.eu...............................
NEMOCNICE  
LITOMĚŘICE, A.S.
PŘIJME JOP VŠ NA 
ODDĚLENÍ KLINICKÝCH 
LABORATOŘÍ  
(BIOCHEMIE)
■ Požadujeme: vysokoškolské

25. 3. 2022 – Dezinfekce, Infekce spojené s poskytováním zdravotní péče
Místo konání: Hotel GOLF, Plzeňská 103, Praha 5 – Motol

27. 5. 2022 – Inkontinence, Dekubity, Novinky v očkování
Místo konání: Hotel GOLF, Plzeňská 103, Praha 5 - Motol

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.

évzdělání; odborná způsobilost 
dle zákona č. 96/2004 Sb.; bez-
úhonnost a zdravotní způsobilost; 
komunikační dovednosti; spole- 
hlivost, flexibilnost; schopnost sa-
mostatné a týmové práce; znalost 
práce na PC (Word, Excel); ochota 
k dalšímu vzdělávání; specializova-
ná způsobilost výhodou; vhodné 
i pro absolventy.
■ Nabízíme: zvýhodněné 
mzdové podmínky; možnost zís-
kání náborového příspěvku až do 
výše 100 000 Kč; flexibilní úva-
zek (0,1 – 1,0); zázemí úspěšné 
a stabilní společnosti; podporu 
a podmínky pro další vzdělávání 
financované zaměstnavatelem; 
podpora dalšího profesního 
rozvoje; řadu oborů s nejvyšším 
stupněm akreditace a specializo-
vaná centra; moderní a příjemné 
pracovní prostředí; dopomoc 
s bydlením; zaměstnanecké be-
nefity (příspěvek na penzijní při-
pojištění, nadstandartní pokoje 
v případě hospitalizace, 5 týdnů 
dovolené, příspěvek na dovole-
nou, závodní stravování, slevy na 
služby či produkty u vybraných 
partnerů).
■ Kontakt: 
Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Litoměřice, o.z., 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
-Mgr. Jiří Kozelka, Tel. 416 723 351, 
email: jiri.kozelka@kzcr.eu

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

NEMOCNICE KYJOV,  
PŘÍSPĚVKOVÁ  
ORGANIZACE
LÉKAŘ/KA NA ARO  
A ODDĚLENÍ NEUROLOGIE
Nemocnice Kyjov, příspěvková 
organizace Jihomoravského kraje, 
přijme na plný i zkrácený úvazek 
lékaře a lékařky na ARO a neurolo-
gické oddělení.
■ Požadujeme: vysokoškol-
ské vzdělání lékařského směru; 

specializovaná způsobilost v da-
ném oboru výhodou, nikoliv 
podmínkou (prostor i pro ab-
solventy); zdravotní způso-
bilost a trestní bezúhonnost; 
schopnost pracovat samostatně  
i  v týmu; spolehlivost a proaktivní 
přístup; ochota trvale se vzdělávat 
v oboru intenzivní medicíny (platí 
pro ARO).
■ Nabízíme: možnost ubytování 
přímo v areálu nemocnice; zajíma-
vý náborový příspěvek a příjemné 
finanční ohodnocení; pracovní a od-
borný růst na akreditovaném pra-

covišti; okamžité zařazení do praxe 
pod vedením zkušených kolegů; 
přátelský kolektiv; možnost dalšího 
vzdělávání; možnosti pasivní i aktivní 
účasti na odborných akcích; moder-
ně vybavené pracoviště.
■ Bližší podrobnosti podá:
MUDr. Jiří Vyhnal, primář ARO 
tel.: 518 601 330 
e-mail: vyhnal.jiri@nemkyj.cz
MUDr. Petr Vrána,
primář neurologie 
tel.: 518 601 460 
e-mail: vrana.petr@nemkyj.cz

HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ PRACOVNÍ 
NABÍDKY, ALE I ZAJÍMAVÉ INFORMACE 

Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?
+ Staňte se našimi fanoušky na Facebooku 
+  Zdarma si stáhněte aktuální měsíční přehled na Váš e-mail
+  Hledáte nové zaměstnání? Vybojujeme Vám ty nejlepší podmínky
www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) v 
říjnu 2021 odstartovala do-
stavbu děčínské nemocnice. 
Realizace investiční akce s 
názvem „Nový pavilon Emer-
gency včetně operačních sálů, 
centrální sterilizace a jednotek 
intenzivní péče, Krajská zdra-
votní, a.s. – Nemocnice Děčín, 
o.z. (I. etapa)“ pokračuje po-
dle harmonogramu. Ten v roce 
2022 předpokládá práce na 
hrubé stavbě. Další fáze v roce 
2023 však již přinesou omezení 
péče, proto s pacienty vypomo-
hou nemocnice KZ v Rumburku 
a Litoměřicích. 

„Letos bude vznikat hrubá stav-
ba, což je samozřejmě zatěžující, 
ale nikoliv omezující pro zdravot-
ní péči. Problém nastane v roce 
2023, kdy začne propojování sta-
ré části areálu a nových budov. 
Bude nutné péči v nemocnici 
omezit, ale nechceme ji zcela vy-
řadit. V rámci Krajské zdravotní 
dojde k přesměrování pacientů a 
poskytování především elektivní 
péče v jiných nemocnicích. Do-
hodli jsme se s řediteli v Rumbur-
ku a Litoměřicích,“ uvedl MUDr. 
Michal Hanauer, MBA...

Více informací naleznete ZDE

DOSTAVBA DĚČÍNSKÉ NEMOCNICE 
PROBÍHÁ PODLE PLÁNU, V PŘÍŠTÍM ROCE 
S PACIENTY VYPOMOHOU NEMOCNICE 
V RUMBURKU A LITOMĚŘICÍCH

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/dostavba-decinske-nemocnice-probiha-podle-planu-v-pristim-roce-s-pacienty-vypomohou-nemocnice-v-rumburku-a-litomericich


„Skvělá medicína může fungovat
jen v týmu se skvělou sesterskou péčí.“

CHCETE ZVOLIT OBOR
BUDOUCNOSTI?
BÝT NEJLEPŠÍ Z NEJLEPŠÍCH?

Neváhejte a kontaktujte nás.
Sdělíme Vám veškeré podrobnosti a detaily.

Kontakt pro zájemce: vrchní sestra Bc. Hana Oliva | e-mail: hana.oliva@kzcr.eu

tel. sekretariát KAPIM: 477 112 202 | www.kapim.cz |       www.facebook.com/kapimul/
KLINIKA ANESTEZIOLOGIE, PERIOPERAČNÍ A INTENZIVNÍ MEDICÍNY FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY
J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM A KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s. – MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

STAŇTE SE SESTROU
V INTENZIVNÍ PÉČI NA KAPIM
(Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny)

•  Ve 12hod směnách budete pečovat maximálně o jednoho  
až dva pacienty.

•   Zajistíme Vám uspokojení z dobře odvedené
práce.
• Potěší Vás úzká spolupráce sester s lékaři.
• Čeká Vás velmi dobré finanční ohodnocení.
• Obdržíte náborový příspěvek až 200 000 Kč.
• Budete pracovat s nejmodernějším vybavením.
• Oceníte příjemné pracovní zázemí.

HLEDÁTE PRESTIŽNÍ
SPECIALIZACI VE VAŠEM  
OBORU?
HLEDÁTE ROZMANITOST
A NEVADÍ VÁM NÁROČNOST?

NELÉKAŘI
PRAHA

ČESKÁ  
LABORATORNÍ S.R.O.
ZDRAVOTNÍ  
LABORANT  
IMUNOLOGIE
Přijmeme zdravotní laboranty 
na oddělení imunologie 
■ Co vás čeká: Budete se po-
dílet na provádění rutinních 
i specializovaných laborator-
ních vyšetření v oboru imuno-
logie. 
■ Jaké znalosti a doved-
nosti byste měli mít:  Vy-
studoval/ a jste SŠ, VOŠ nebo 
bakalářský studijní program 
v oboru zdravotní laborant? 
Jste pečlivý/á a hledáte pří-
jemné pracovní prostředí? 
V tom případě hledáme právě 
vás! Atestaci z oboru imunolo-
gie vítáme. 
■ Co vám můžeme nabídnout: 
Pohodový pracovní kolektiv; 
Stravovací paušál; 6 týdnů dovo-
lené; MultiSport; Prostředí mo-
derní laboratoře. 
■ Adresa pracoviště: 
Pod Krejcárkem 975/2, 
130 00 Praha 3. 
■ Máte o danou pozici zá-
jem? Pošlete nám životopis 
a staňte se členy našeho týmu! 
■ Kontaktní osoba: 
Ladislav Klíma, 
klima@ceslab.cz 
Tel.: 778 428 633

STŘEDOČESKÝ KRAJ

 

ONK, A.S., NEMOCNICE 
KUTNÁ HORA
PŘIJME  
RADIOLOGICKÉHO  
ASISTENTA
■ Nabízíme: motivační platové 
ohodnocení, bohaté zaměstna-
necké benefity, plný nebo částeč-
ný úvazek, práci v malé nemocnici 
v krásném historickém městě, pod-
porujeme profesní růst a rozvoj 
■ Požadujeme: odbornou 
způsobilost, flexibilitu. 
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná, 
tel. 327 503 497, 724 175 878, 
email: jitka.novotna@nemkh.cz 
www.nemkh.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, 
A.S. - NEMOCNICE  
DĚČÍN, O.Z.
PŘIJME VŠEOBECNÉ 
SESTRY NA  
CHIRURGICKÉ  
ODDĚLENÍ
■ Požadujeme:  vysokoškolské/
středoškolské vzdělání; odborná 
způsobilost k výkonu povolání 
všeobecné sestry; trestní bez-
úhonnost a zdravotní způsobilost; 
spolehlivost, flexibilnost; schop-
nost samostatné a týmové práce; 
znalost práce na PC (Word, Excel);  
ochota k dalšímu vzdělávání. 
■ Nabízíme: zvýhodněné mzdo-
vé podmínky; náborový příspěvek 
až 100 000 Kč; flexibilní úvazek (0,1 
– 1,0); možnost okamžitého ná-

stupu; zázemí úspěšné a stabilní 
společnosti; podporu a podmínky 
pro další vzdělávání financované 
zaměstnavatelem; podpora další-
ho profesního rozvoje; řadu oborů 
s nejvyšším stupněm akreditace 
a specializovaná centra; moderní 
a příjemné pracovní prostředí; do-
pomoc s bydlením; zaměstnanec-
ké benefity (příspěvek na penzijní 
připojištění, nadstandartní pokoje 
v případě hospitalizace, 5 týdnů 
dovolené, příspěvek na dovole-
nou, závodní stravování, slevy na 
služby či produkty u vybraných 
partnerů). 
■ Kontakt: 
Krajská zdravotní, a.s. – 
Nemocnice Děčín, o.z, 
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II 
- Bc. Šárka Patrovská, 

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

Tel. 412 705 416, 
Email: sarka.patrovska@kzcr.eu

PARDUBICKÝ KRAJ

RTG A SONOGRAFIE  
ŽAMBERK
PŘIJMEME  
RADIOLOGICKÉHO  
ASISTENTA/TKU
Přijmeme radiologického asis-
tenta/tku na celý nebo částečný 
úvazek. Malé pracoviště, dobré 
ohodnocení, bez služeb. Dodat-
ková dovolená, možnost bydlení 
v místě. Nástup dle dohody.
■ Kontakt: 
MUDr. Lenka Urbanová, 
564 01 Žamberk, e-mail: 
rtg@orlicko.cz, mobil: 731 418 771

V pátek 18. 2. 2022 proběh-
lo jednání zástupců vede-
ní Krajské zdravotní, a.s.,  
v čele s MUDr. Ondřejem 
Štěrbou, předsedou před-
stavenstva, a zástupců 
odborových organizací o 
navýšení mzdových tarifů 
pro další období. Za odbo-
ry se jednání zúčastnili také 
předsedkyně OSZSP ČR Bc. 
Dagmar Žitníková a před-
seda LOK-SČL MUDr. Martin 
Engel.

Odbory požadovaly, a to po 
celé období kolektivního vy-
jednávání, navýšení benefitů 
přiznaných současnou ko-
lektivní smlouvou. Jakékoliv 
jiné informace neodpovídaly 
průběhu kolektivního vyjed-
návání.

Tuto záležitost si obě strany 
vyjasnily. Jednání skončilo do-
hodou...

Více informací naleznete ZDE

JEDNÁNÍ VEDENÍ KRAJSKÉ 
ZDRAVOTNÍ, A.S., S ODBOROVÝMI 
ORGANIZACEMI O NAVÝŠENÍ 
MZDOVÝCH TARIFŮ VEDLO KE SHODĚ

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/jednani-vedeni-krajske-zdravotni-a-s-s-odborovymi-organizacemi-o-navyseni-mzdovych-tarifu-vedlo-ke-shode

